
 

Nieograniczona swoboda: Teufel prezentuje 

słuchawki AIRY TRUE WIRELESS 

 

Kraków, 30.07.2020 – Firma Teufel – niemiecki producent sprzętu audio – przedstawia swoje nowe 

bezprzewodowe słuchawki douszne. Model AIRY TRUE WIRELESS wyróżnia się wysokiej jakości 

dźwiękiem, wytrzymałą baterią oraz odpornością na zachlapania wg normy IPX5. Dotykając obudowy 

słuchawek możemy sterować odtwarzaniem muzyki, odbieraniem połączeń telefonicznych lub 

wywołaniem asystenta głosowego. 

Bezkompromisowa swoboda i jakość 

AIRY TRUE WIRELESS to niezwykle małe i lekkie (49 g), bezprzewodowe słuchawki, które dzięki 

odporności na zachlapania sprawdzą się niemal w każdej sytuacji. Producent wyposażył je w 

neodymowy przetwornik HD i Bluetooth 5.0 z obsługą standardów aptX® (Android) i AAC (iOS) 

do bezprzewodowej transmisji w jakości zbliżonej do płyty CD ze Spotify, YouTube, Apple Music i 

innych. Wysoką jakość dźwięku docenią miłośnicy muzyki, gier mobilnych, filmów czy audiobooków. 

Dołączone etui nie tylko zabezpiecza produkt, ale pełni również rolę powerbanka. W pełni naładowany 

zestaw pozwala cieszyć się ulubioną muzyką czy podcastami przez ponad 25h. Szybkie ładowanie 

sprawia, że wystarczy odłożyć słuchawki na 15 minut do etui, aby zyskać godzinę działania (przy 



głośności na poziomie 50%). Trzy diody umieszczone na etui sygnalizują stopień naładowania. Można 

to również sprawdzić w połączonym z urządzeniem smartfonie z systemem Android lub iOS. Słuchawki 

sparują się ze smartfonem lub tabletem automatycznie po otwarciu etui. 

Trwała konstrukcja 

AIRY TRUE WIRELESS można obsługiwać za pomocą sterowania dotykowego. Pozwala to na łatwe 

odtwarzanie muzyki (play, pauza, pomijanie utworu oraz powrót do poprzedniego), przyjmowanie, 

odrzucanie i kończenie połączeń oraz wywoływanie asystenta głosowego w sparowanym 

smartfonie (Asystent Google czy Apple Siri). 

Słuchawki są odporne na zachlapania, spełniają normę IPX5. Do zestawu sprzedażowego dołączone 

są także trzy pary wkładek o różnych rozmiarach, tak aby każdy mógł cieszyć się komfortowym 

użytkowaniem, bez obawy o ich wypadanie. Wkładki wykonane zostały z miękkiego, przyjaznego dla 

skóry silikonu o właściwościach antybakteryjnych. Oznacza to, że AIRY TRUE WIRELESS 

doskonale sprawdzą się podczas porannego joggingu i bez szwanku wyjdą po spotkaniu z 

niespodziewanym deszczem. Nowa propozycja od Teufel może również pełnić rolę zestawu 

głośnomówiącego, w trakcie rozmowy dodatkowy mikrofon redukuje szum i hałas otoczenia. 

Cena i dostępność 

Teufel AIRY TRUE WIRELESS dostępne są w sprzedaży na oficjalnej stronie teufelaudio.pl w cenie 

649 zł, w kolorach: czarnym, białym oraz niebieskim.  

 

Więcej informacji na temat produktów Teufel: https://www.teufelaudio.pl/  
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Informacje o Lautsprecher Teufel GmbH 

 

Teufel jest największym w Europie bezpośrednim sprzedawcą produktów audio. Szeroka oferta 

produktów obejmuje systemy kina domowego, telewizyjne rozwiązania dźwiękowe, systemy 

multimedialne, klasyczne Hi-Fi, słuchawki oraz głośniki Bluetooth oraz głośniki multiroom z własną 

technologią streamingową Raumfeld. Firma rozpoczęła opracowywanie zestawów głośnikowcy w 

Berlinie w 1979 roku w Berlinie i jest obecnie znaną marką elektroniki użytkowej w Europie i Chinach. 

https://www.teufelaudio.pl/sluchawki/airy-true-wireless-p20213.html?lang=pl
https://www.teufelaudio.pl/
http://www.sarota.pl/
http://www.sarota.pl/


Od początku istnienia Teufel dobry dźwięk był dla firmy najważniejszy. Niezliczone nagrody od 

konsumentów, prasy i mediów internetowych świadczą o sukcesie tej frimy. Produkty marki Teufel 

są dostępne wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej w sklepie internetowym Teufel, na rynkach online, 

w strefie hotline i w sklepach marki Teufel. 


