
 

Teufel MUSICSTATION – wypełnij dom 
muzyką 

 
Kraków, 17.11.2020 – Teufel prezentuje MUSICSTATION – urządzenie, które łączy w sobie radio (FM, 

cyfrowe DAB+ oraz internetowe), odtwarzacz CD, oraz serwisy streamingowe (Spotify, Amazon Music). 

To wszystko zamknięte w kompaktowej obudowie z głośnikami o mocy aż 100 W. 

Teufel MUSICSTATION wypełni każde pomieszczenie wysokiej jakości dźwiękiem, za który odpowiada 

sześć przetworników wspartych przez technologię Dynamore Ultra, odpowiedzialną za szeroką 

panoramę stereo. Każdy z dwóch szerokopasmowych i niskotonowych głośników jest skierowany do 

przodu. Dwa pozostałe głośniki średniotonowe emitują dźwięk na boki. W celu uzyskania optymalnego 

brzmienia, MUSICSTATION może być ustawiona w trzech różnych pozycjach: pionowo lub poziomo 

na przykład na stole lub bezpośrednio zawieszona na ścianie za pomocą uchwytu znajdującego się w 

zestawie. 

Nowość od Teufel odtwarza lokalne radia FM lub cyfrowe DAB+. Dodatkowo daje dostęp do tysięcy 

internetowych stacji radiowych z całego świata dzięki wbudowanemu modułowi WiFi. Miłośnicy 

fizycznych nośników docenią obecność napędu CD, natomiast technologia Bluetooth 5.0 z ACC i aptX 

pozwoli na bezprzewodowe połączenie np. ze smartfonem czy tabletem i odtwarzanie nagrań z takich 

serwisów jak Apple Music czy YouTube. Urządzenie umożliwia także korzystanie z popularnych 

serwisów streamingowych Spotify oraz Amazon Music. Na obudowie znajdują się również: port USB 

do odtwarzania nagrań z zewnętrznych nośników pamięci, wejście AUX In oraz złącze dla słuchawek 

i anteny. Wyświetlacz na froncie MUSICSTATION prezentuje aktualną godzinę, stację radiową lub 



tytuł odtwarzanego utworu. Playlisty i stacje radiowe wywołać można naciśnięciem jednego przycisku. 

W urządzeniu możliwe jest zapisanie nawet 30 ulubionych pozycji. 

Obsługa MUSICSTATION możliwa jest nie tylko za pomocą przycisków na obudowie, ale również 

przez dołączonego do zestawu pilota lub za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją Teufel 

REMOTE dla systemów iOS oraz Android. 

Teufel MUSICSTATION może również pełnić rolę budzika z opcją ustawienia dwóch alarmów. 

Dodatkowo, urządzenie można obsługiwać za pomocą komend wydawanych do asystenta głosowego 

Amazon Alexa. 

Cena i dostępność 

Teufel MUSICSTATION dostępna jest na stronie teufelaudio.pl <link> w cenie 2259 zł, w dwóch 

wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. 

 

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 głośnikowych w 

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

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

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

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

w strefie hotline i w sklepach marki Teufel. 
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