
 

 

CELLULARLINE BREIDT AQL ™ -PORTFOLIO UIT MET 
HIGH-PERFORMANCE PRODUCTEN 

 
Muziek spreekt een universele taal van alle leeftijden, gewoonten en achtergronden 

 

Cellularline S.p.A., het Europese bedrijf dat accessoires voor smartphones en tablets ontwikkelt, lanceert nieuwe 

producten die inspelen op de behoeften van muziekliefhebbers. De Audio Quality Lab ™ -productlijn sluit aan bij de 

nieuwste trends op het gebied van muziek. Innovatieve producten, toegewijd aan muziekbeleving op hoog niveau. De 

focus ligt op luidsprekers, Bluetooth® lifestyle-headsets en sportaccessoires, waarbij er continu gezocht wordt naar 

innovatieve technologieën en onderscheidend design. 

 

THUNDER RANGE: NIEUWE KLEUREN 

Thunder, de Bluetooth-luidspreker die design en high-performance met elkaar 

combineert en een rijk, dynamisch en gedefinieerd geluid heeft, is beschikbaar in twee 

nieuwe kleuren: rood en blauw. De duale driver zorgt voor de hoge geluidskwaliteit, 

zelfs bij een maximaal volume, terwijl de Duale Passive Diagram-technologie zorgt voor 

een diepe en krachtige bas. De 10 Watt’s bieden een uitstekende geluidskwaliteit voor 

een krachtig 360° geluidseffect, zelfs in grote ruimtes. Thunder is de eerste waterdichte 

luidspreker in het assortiment en is bestand tegen tijdelijke onderdompeling tot een 

diepte van 1 meter1.  

Verkrijgbaar in: wit, zwart, rood en blauw 

Adviesprijs: € 59,99  

 

AQL™ SPORT CHALLENGE – voor de sportfanaten 

Challenge is de ultralichte Bluetooth headset, ideaal voor sportliefhebbers die 

tijdens hun workouts maximale concentratie willen. Dankzij de geluidsisolatie en 

de stabiliteit van de headset blijft deze tijdens het bewegen goed zitten, mede 

dankzij de zachte rubberen hoofdband. De comfortabele oorschelpen kunnen 

naar buiten gedraaid worden, zodat ze na elke training eenvoudig kunnen 

worden schoongemaakt. Ook regen en zweet maken geen kans dankzij de IPX4-

ceritficering. 

Verkrijgbaar in de kleurcombinaties: grijs en wit – zwart en geel 

Adviesprijs: € 39,95  

                                                        
1 Certified IPX7 



 

 

 

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. 
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Ymke Deprez, PR Consultant 

Marie Smeets, PR Consultant  
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INTERNATIONAL PRESS CONTACTS: SAY WHAT? Srl (Milan, Italy): 

Geraldina Soldadino, Senior Account Manager 

Media Relations 
g.soldadino.cons@saywhat.it Mob. + 39 388 938 334 
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