
 

 

 

IFA 2018: CELLULARLINE LANCEERT AQL (AUDIO 

QUALITY LAB) 

 
IFA 2018 is het toneel voor de introductie van 

Cellularline’s nieuwe merk AQL (Audio 

Quality Lab). Dit merk is volledig gewijd aan 

de muziekwereld en biedt innovatieve speakers, 

Bluetooth® lifestyle en sportieve koptelefoons, 

zoals de Thunder speakers en de Sport 

Force oordopjes. 

 

Thunder1 is de eerste waterproof AQL speaker, 

zo uitgevoerd dat een kortstondige duik in het water 

tot 1 meter diep2 geen problemen oplevert. Thunder 

zorgt voor een helder en duidelijk geluid, ook op 

maximaal volume, dankzij de dual driver. De Dual 

Passive Diaphragm technologie zorgt voor diepe 

en krachtige bastonen. Het vermogen van 10 WATT 

zorgt voor een uitstekende geluidskwaliteit, ook in 

grote ruimtes.  

Adviesprijs: 59,95€ 

 

 

Met AQL SPORT FORCE3 speelt Cellularline in op de verwachtingen en 

behoeften van sporters. De Bluetooth® oordopjes bieden bewegingsvrijheid 

en uitstekende geluidsprestaties! 

                                                        
1  Verkoopdatum nog nader te bepalen 
2  IPX7 certificaat 
3 Verkoopdatum nog nader te bepalen  



 

 

AQL SPORT FORCE is klein en 

waterbestendig en komt met een speciaal 

Fast Charge laadcase die tot 25% oplaadt in 

slechts 15 minuten. Je kan je oordopjes 

eenvoudig opladen door ze in de case op te 

bergen! Het IPX5 certificaat van de oordopjes 

garandeert een volledige bescherming 

tegen zweet en waterstralen 

(spuitwaterdicht). Dit maakt ze ideaal voor 

intensieve trainingen voor welke sport dan ook. 

Adviesprijs: 79,95€ 

 

 

 

 
Over Cellularline S.p.A.  
Cellularline S.p.A. is marktleider in accessoires voor smartphones en tablets. Het merk Cellularline is als 
organisatie een technologische en creatieve referentie voor accessoires voor multimedia-apparaten en 
heeft als doelstelling haar klanten uitstekende prestaties, een eenvoudig gebruik en een unieke beleving 
te bieden. Cellularline S.p.A. Heeft momenteel ongeveer 200 werknemers en beschikt over 
intercontinentale distributie in meer dan 60 landen. 
 
 
 
LOKAAL PERSCONTACT: EN SERIO (Amsterdam, Nederland): 

Ineke Tiesinga, Account Director 
Jacky Olie-Zijlstra, Senior Account Executive 

cellularline@enserio.nl  
jacky@enserio.nl  

Tel. +31 20 658 9522 

Mob. +31 6 22 966 594 

LOKAAL PERSCONTACT: EVOKE PR (Brussels, Belgium): 
 
Corneel Haine, PR Consultant 
Ymke Deprez, Junior PR Consultant 

corneel@evokepr.be  
ymke@evokepr.be  

 
Tel. +32 486 42 90 91 
Tel. +32 479 75 52 32 

 
 
 
INTERNATIONAAL PERSCONTACT: SAY WHAT? Srl (Milaan, Italië)  
Geraldina Soldadino, Senior Account Manager Media Relations: g.soldadino.cons@saywhat.it,  Gsm. + 39 388 
3938334 
Silvia Destino, Junior Account Media Relations:  s.destino@saywhat.it, Tel. +39 02 3191181 
 


