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Indrukwekkende 

dieptes.

Kristalheldere klank.

Fascinerende hoogtes.

Onze sound-oplossingen verbinden mooi design met de schoonheid 

van briljante klankbeleving. Het speciaal op de meubels afgestemde 

audiosysteem wordt perfect geïntegreerd.



5

IRGENDWANN MUSS ES HÜLSTA SEIN.
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www.teufel.dewww.huelsta.com

hülsta

hülsta produceert sinds 1940 kwaliteitsmeubels en is tegen-

woordig één van de bekendste Duitse meubelmerken. De 

internationaal succesvolle fabrikant uit Stadtlohn in het 

Münsterland met bijna 1.300 medewerkers wordt in de derde 

generatie als familiebedrijf geleid. Het merk staat garant voor 

hoogste kwaliteit. Hoogwaardige materialen, ambachte- 

lijke perfectie en slim design verlenen de meubels een 

lange levensduur en maken ze uitermate geschikt voor 

dagelijks gebruik. Tot de bedrijfsfi losofi e behoren een sterke 

betrokkenheid bij Duitsland als investeringsplaats, sociale 

verantwoorde lijkheid en de bescherming van mens en milieu.

HIER GAAN DUITSE INGENIEURSKUNST EN 
DESIGN HAND IN HAND – VOOR EXQUISIETE 
HIGH-END SYSTEMEN.

Teufel

Teufel Luidsprekers werd in 1980 opgericht. Het bedrijf behoort 

tot de toonaangevende Europese hifi -fabrikanten. Ervaren 

akoestiek-, elektronica- en software-ingenieurs ontwik-

kelen de typische sound uit Berlijn: bijvoorbeeld klassieke 

stereo- en home cinema-luidsprekers en het wereldwijd grootste 

assortiment THX-gecertifi ceerde luidsprekers voor authentiek 

bioscoopgeluid voor thuis. 

Compromisloze hifi -klank heeft bij Teufel al meer dan 30 

jaar de hoogste prioriteit, zoals talrijke onderscheidingen van 

lezers en vakpers bevestigen.
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DESIGN van hülsta, 
SOUND van 

De Berlijnse luidsprekerexpert Teufel heeft in samenwerking met 

meubelexpert hülsta een perfect geïntegreerd 3.1 soundsysteem 

ontwikkeld dat aan de hoogste eisen voldoet – voorzien van de 

meest actuele en moderne technologie en makkelijk te bedienen. 

U sluit een willekeurig apparaat aan en u zult versteld staan van 

de uitstekende beeldkwaliteit en de perfecte sound in high 

defi nition. Elegant in geselecteerde mediameubels integreerbaar. 

Makkelijk te bedienen en perfect uitgerust.

Optisch decent, akoestisch overtuigend

Compacte boxen zonder akoestische compromissen: u beleeft dankzij high-end 

microluidsprekers een helder omlijnde klank met absoluut heldere boventonen, 

nauwkeurige stemoplossing en krachtige basweergave. Het ruimtelijke klankgenot 

zorgt voor spannend vertier: muziek, home cinema, sport, games.

Perfect afgestemde klank

High-end microluidsprekers, een krachtige compact-subwoofer en een kleine 

receiver zorgen voor een indrukwekkende sound zonder veel ruimte in te nemen. 

Door de nauwkeurige coördinatie van alle componenten verbindt Teufel de uit-

stekende kwaliteit van een componentensysteem met de perfecte afstemming 

van een hifi -installatie – voor een optimale klankbeleving.

Makkelijk te bedienen

Met een grafi sch bedienoppervlak op het tv-beeldscherm wordt het hele systeem 

ingericht en aangestuurd. De kleine receiver met geïntegreerde radio heeft HDMI-, 

digitale en analoge aansluitingen voor velerlei bronnen. Ook de nieuwste Dolby True 

HD/DTS-HD master audio-geluidsformaten van de blu-ray disc worden ondersteund – 

inclusief de verwerking van 3D-videosignalen.

Bij XELO en SCOPIA komt de sound 

van hifi -expert Teufel – en dat hoor je.

   3.1-hifi -systeem voor audio/video-weergave

   uitstekend klankniveau bij home cinema, games, 

muziek en sport

   compacte receiver (27 x 17 x 6,5 cm) met de 

nieuwste technologie (3D-video ondersteuning, 

HDMI-aansluitingen)

   aansluitingen voor verschillende audio- en beeld-

bronnen (bijv. blu-ray speler, media-harddisk, tv,  

 gameconsole)

   optionele bluetooth-streaming 

   versterker met 350 watt subwoofer

   makkelijk in te stellen en te bedienen via menu 

op het tv-scherm
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DESIGN van hülsta, 
SOUND van 

Bij de ontwikkeling van het Teufel soundsysteem hebben 

wij tot in detail veel waarde gehecht aan kwaliteit – van het 

klankrijke samenspel met het meubelstuk en de comfortabele 

kabelvrijheid tot de ondersteuning van de nieuwste soundfor-

maten voor een indrukwekkende bioscoopbeleving in 3D. 

Meteen gebruiksklaar

•  3 frontluidsprekers plus subwoofer en voorversterker, reeds aangesloten

•  gewoon tv, blu-ray speler of gameconsole aansluiten

Speciaal afgestemde audiocomponenten

•  op hoorpositie afgestelde luidsprekers 

 voor maximale klank- en bioscoop -

 beleving en optimale spraakweergave

•  ontkoppeling van de subwoofer om 

 storende trillingen te vermijden

•  hetzelfde geluid als bij vrijstaande 

 luidsprekers, maar zonder zichtbare 

 techniek of storende kabels

Compromisloze kwaliteit in design, 

klank en comfort

Verdere gedetailleerde 
informatie:

GEEN 
TRILLINGEN!

Audiotechnologie

•   2-weg high-end microluidsprekers van resonantiearm aluminium om 

akoestische vervormingen zelfs bij hoge belasting te vermijden

•   optimaal rondstraalsysteem voor perfecte weergave ook buiten de 

ideale zitpositie 

•   speciaal ontwikkelde subwoofer met 3 speakers met extra lange 

slag en energiezuinige 150 watt class D versterker voor nauwkeurige, 

krachtige basweergave

•   neutrale klankafstelling voor de weergave van muziek, fi lmgeluid en 

games

Geïntegreerde voorversterker

•   HDMI in- en uitgangen, analoge en digitale audio-ingangen, 

geschikt voor 3D

•   ondersteunt de moderne high-defi nition audioformaten van blu-ray 

discs. Dolby Digital True HD en DTS-HD master audio 

voor een perfecte hoorbeleving in uw home cinema.

Makkelijk te bedienen

•   uittrekbaar systeemboard voor het makkelijk aansluiten 

van verdere apparaten
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KWALITEIT
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2. DESIGN van hülsta, 
SOUND van hülsta

Het hülsta soundsysteem voor mediapanelen

Het soundsysteem voor mediapanelen omvat een elektrische 

interface voor de centrale sturing, twee luidsprekers voor gran-

dioze klank en een afstandsbediening om het geheel vanaf de 

bank makkelijk te bedienen.  

Onzichtbaar, maar heel goed te horen

Mooier kan een stereo-installatie bijna niet geïntegreerd worden. 

Gesto% eerde fronten, bodemopeningen en stofbespannen 

kappen verbergen heel elegant het zicht op de techniek. Het 

geluid van luidsprekers, subwoofer en centerspeaker kan zich 

echter vrij in de ruimte ontplooien.  

De nieuwe vrijheid

De bluetooth-ondersteuning zorgt ervoor dat de soundervaring 

tegelijkertijd een relaxvakantie op de bank wordt. Ook iPhone of 

mp3-speler kunnen worden aangesloten zodat u makkelijk uw 

lievelingsmuziek kunt luisteren – u blijft gewoon lekker zitten en 

geniet van de volle klank van het mediapaneel.

Mooie klankkasten met briljant geluid en 

makkelijke bediening voor NEO en XELO. 

Specifi caties: 

   Frequentiebereik: 50 – 25.000 Hz (-6 dB)

  Uitgangsvermogen: 4 x 25 W 

 (incl. overbelastingsbeveiliging)

  Stroomaansluiting: 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

  Stroomverbruik: 35 W (gebruik), 

 < 1 W (stand-by)

  Ingangen: 30-pin-dock (voor bijv. iPod/

 iPhone, mobiele telefoons, mp3-spelers), 

 line-in, USB audio

  Uitgangen: composite video

Luidsprekers: 

  Tweeter: 19 mm, weefsel

  Midrange speaker: 2 inch

  Woofer: 3 inch/type B

Bluetooth: 

   Bij aanwezige bluetoothverbinding kan 

het soundsysteem alle nummers van een 

afspeelapparaat weergeven zonder dat 

een kabelverbinding noodzakelijk is.

3 WEGEN 
NAAR DE 
KLANK-
BELEVING 
VAN TOP-
KWALITEIT



1312

3. DESIGN van hülsta, 
SOUND van u 

Als u blij bent met uw stereo-installatie, die u helemaal naar eigen 

wens hebt uitgekozen en deze ook wilt behouden als u een 

nieuwe woonkamerinrichting aanschaft, dan hebben wij daar veel 

begrip voor – en goed nieuws:

wij hebben voor uw installatie een plek gereserveerd in uw lieve-

lingsprogramma van hülsta. NEO, SCOPIA, XELO en TAMETA zijn 

perfect op individueel luisterplezier voorbereid.

Briljante sound, intelligent geïntegreerd

Mooier kun je stereo-installatie en inrichting bijna niet verenigen: 

gesto% eerde fronten, bodemopeningen en gesto% eerde kappen 

verbergen de techniek heel elegant. Het geluid van luidsprekers, 

subwoofer en centerspeakers kan zich vrij in de ruimte ontplooien.      

Voor orde en gemak

Dankzij de bodemopeningen komt de subwoofer helemaal tot 

zijn recht. Een elegante oplossing voor klank van de extraklasse: 

speciale stofbespannen fronten beschermen uw installatie tegen 

stof, het geluid daarentegen kan zich vrij ontplooien, ook bij 

gesloten klep. Omdat kabels noch mooi noch handig zijn, 

laten wij ze verdwijnen – met handig kabelmanagement d.m.v. 

kabeluitsparingen bij alle lowboards, multicharger-schuifl aden 

en geïntegreerde adapters.

Iedereen, die nog op zoek is naar de perfecte audio-oplossing, 

bevelen wij de webshop van onze partner  aan. 

Een mooi thuis voor uw installatie

3 WEGEN 
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Verstandige keuzes zijn meestal de beste, maar bij een hifi -installatie gaat het eigenlijk toch 

om het gevoel, het gehoor, zien, voelen. Wij nodigen u uit onze soundoplossingen uitvoerig 

te testen. Neemt u plaats en stelt u zich voor hoe u ’s avonds ontspant met mooie klanken, 

bombastisch bioscoopgeluid voor de spannende thriller of de swingende jazzklanken op het 

volgende verjaardagsfeestje.

Vraag de hülsta-vakhandelspartner in uw buurt naar het hülsta-soundsysteem.

UW KLANKBELEVING HEEFT EEN 
NAAM: KIPPENVEL. 


