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Sonic Space 5.1
Cinebase

Compacte soundbase voor een perfecte integratie in de woonkamer. Eindeloos geluid, diepe en krachtige
bassen. De Cinebase ondersteunt je tv zowel fysiek als sonisch.

€ 599,99
 (Adviesprijs)

Kleuren: Zwart 
Gratis verzending

Highlights: - Eenvoudige oplossing voor beter tv-geluid
- Sonic Emotion™ Absolute 3D-technologie
- HDMI in- en uitgang, digitale en analoge ingangen
- Bluetooth met NFC en aptx-codec voor hoogwaardige draadloze verbinding
- Diepe, krachtige basweergave
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Omschrijving

De Cinebase van Teufel is de ideale soundbase voor de flatscreen tv, waarmee je het tv-geluid in een
handomdraai verbetert. Dankzij Sonic Emotion™ Absolute 3D-technologie ervaar je een realistische surround
weergave in de hele woonkamer, ongeacht waar je je in de ruimte bevindt. Dankzij het intelligente en solide
ontwerp, kunnen tv’s tot 60” eenvoudig op de Cinebase worden geplaatst. Nadat de tv op de soundbase is
geplaatst, kun je tot wel vijf apparaten op de Cinebase aansluiten; m.b.v.: HDMI, analoge en digitale ingangen
en Bluetooth. De Cinebase gaat je tv-ervaring compeet veranderen!

Slim: Probeer Teufel 8 weken thuis uit en weet zeker dat het daar goed klinkt! > 
Geen gedoe: Toch liever iets anders? We halen het product gratis bij je op.  > 

Sonic Emotion™ Absolute 3D-technologie

Sonic Emotion™ Absolute 3D is een technologie, die oorspronkelijk is ontwikkeld voor professionele audio en
gebruik maakt van gepatenteerde software en een digitale signaalprocessor (DSP-unit). Deze technologie
garandeert een sensationele surround weergave met superieure, ruimtelijke diepte. Door het gebruik van
deze technologie in de Cinebase, ervaar je uit slechts één luidsprekersysteem een realistische surround
weergave - ongeacht de luisterpositie - in de hele woonkamer. 

Met Sonic Emotion™ Absolute 3D-technologie ervaar je:

- de beste geluidsweergave op alle luisterposities,
- een precieze lokalisatie van het geluid; ook bij een suboptimale opstelling,
- zeeg hoge volumes zonder vervorming,
- maximale spraakverstaanbaarheid
- en een diepe, krachtige basweergave.

Eenvoudige installatie, uitstekende verbindingen + Bluetooth 4.0

Met de Cinebase hoef je geen gaten in de muur te boren, geen extra AV-receivers of versterkers aan te
sluiten of in alle hoeken van de kamer home cinema speakers te plaatsen. Leg deze sounddeck op je
tv-meubel, plaats je hdtv erop, sluit je apparaten aan en je luistert direct naar films, games en muziek met
sensationele geluidsweergave.

Met HDMI + digitale en analoge ingangen is de Cinebase geschikt voor vrijwel alle apparaten die je gebruikt
om je muziek en films mee af te spelen. Maar ook kun je heel eenvoudig een game console zoals Nintendo Wii,
Wii U, Sony PS2, PS3, PS4, Microsoft Xbox 360 en One aansluiten op de Cinebase.

Dankzij Bluetooth 4.0 met aptX codec, wordt muziek nauwkeurig en zonder kwaliteitsverlies draadloos
overgedragen. De aansluiting is kinderspel: Bluetooth activeren en alles wat je op je smartphone / tablet / pc of
Mac afspeelt, wordt draadloos over de Cinebase weergegeven. Dit werkt bijvoorbeeld met Spotify, YouTube,
iTunes, Facebook, Apps, Games en natuurlijk alle muziek die je op je apparaat hebt opgeslagen.
Bovendien garandeert Bluetooth 4.0 een draadloze muziekoverdracht over een afstand van ca. 10 meter!

Ondersteunt alle formaten en werkt met een standaard tv-afstandsbediening

De Cinebase kan worden bediend met ofwel de afstandsbediening die wordt meegeleverd of met je huidige
tv-afstandsbediening. Geen ingewikkelde programmering of moeilijke instellingen zoals bij andere
sounddecks.
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Daarnaast ondersteunt de Cinebase DTS en Dolby Digital en heeft de Cinebase een decoder voor Dolby Pro
Logic en Dolby Pro Logic II. Hierdoor is de Cinebase in staat om alle geluidsformaten te formatteren in stereo
of surround geluid.

Specificaties

- Vier breedband drivers met grote membraanophanging: voor betere beheersing van de conusuitslag
en minimale vervorming bij lage tonen

- Twee aan de zijkant gemonteerde breedband drivers: voor een breed stereobeeld met uitzonderlijke
laagweergave, die vergelijkbaar is met vloerstaande stereo speakers

- Twee extra grote 130 mm subwoofers: die een externe subwoofer overbodig maakt.
- Geïntegreerde Class-D versterker met 257 Watt vermogen: voor extreem dynamische weergave
- Bluetooth 4.0 met NFC (Near field communication): voor een snelle draadloze Bluetooth verbinding met
de Cinebase

Inhoud levering

- 1 x Cinebase                 
- 1 x Power Cable for Cinebase                 
- 1 x Remote Control for Cinebase                 
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Technische details 

Cinebase:

Luidsprekers SPL 102 dB/1m

  Frequentiebereik van/tot 42 - 20000 Hz

  Woofer (aantal per speaker) 2

  Woofer (doorsnede) 130,00 mm

  Woofer (materiaal) Cellulose, gelaagd

  Breedbandluidspreker (aantal per speaker) 6

  Breedbandluidspreker (doorsnede) 70,00 mm

  Breedbandluidspreker (materiaal) Cellulose, gelaagd

  Akoestisch principe 2-kanaals

  Opbouw behuizing Basreflex

  Materiaal behuizing MDF-hout

  Afwerking behuizing Lak, mat

  Netto volume 11,30 Liter

  Statief geïntegreerd Ja

Aansluitingen Digitale ingang optisch 1

  Analoge ingangen 1

  Cinch-ingang stereo 1

  Video-ingangen HDMI 1

  HDMI-versie 1.4b

  Video-uitgangen - HDMI 1

  Video-uitgangen - HDMI Ja

  HDMI-versie 1.4b

  En verder... ARC, CEC

  Bluetooth 4.0

Weergave Dolby Digital Ja

  Dolby Pro Logic Ja

  Dolby Pro Logic II Ja

  Dolby Virtual Speaker Ja

  DTS Ja

Elektronica Versterker - technologie Class-D

  Versterker-configuratie 6.1

  Versterkerkanalen 7

  Versterkervermogen satellietenkanaal (peak) 25 W

  Versterkervermogen subwooferkanaal (peak) 130 W

  Versterkervermogen satellietenkanaal (RMS) 20 W

  Versterkervermogen subwooferkanaal 80 W

  Spanning 230 Volt

  Standby-functie Ja

  Standy verbruik 0,40 Watt
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  Maximaal verbruik 320 Watt

  Stroomkabel netbus Ja

  Beschermingsgraad 2

  Veiligheid Yes

  Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom Ja

  Aan-/Uitschakel automatiek Ja

  Geïntegreerde DSP Ja

  Geïntegreerde DD/dts/PLII-decoder Ja

  Infrarood afstandsbediening Ja

Afmetingen Diepte 41,00 cm

  Breedte 73,00 cm

  Hoogte 11,00 cm

  Gewicht 11,70 kg

Copyright Lautsprecher Teufel GmbH 2014
'Kennelijke' (typ)fouten voorbehouden. Het is niet vanzelfsprekend dat de op de foto's afgebeelde accessoires worden meegeleverd.



Date: 22.09.2014

Typisch Teufel

 8 weken proberen  Tot max. 12 jaar garantie  Direct bij de fabrikant  Online Only

Online bestelling 
Klantenservice 030 / 300 9 300
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