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Sennheiser-producten winnen iF Design
Award 2013
Almere/Zellik, 22 januari 2013 – Audiospecialist Sennheiser is bij de prestigieuze
International Forum Design Awards bekroond met drie awards. De winnende
producten waren de MOMENTUM hoofdtelefoon, de geavanceerde IE 800 in-ear
hoofdtelefoon en de HDVD 800 hoofdtelefoonversterker. Met hun verfijnde,
moderne design wisten ze stuk voor stuk de internationale jury te overtuigen en
zo een felbegeerde iF award in de wacht te slepen.
Deze nieuwe topproducten van Sennheiser beschikken over de ideale combinatie van
stijl en geluid. Het viel de jury van de iF Product Design Awards op hoe goed ieder
product vorm en functie combineerde zonder daarbij compromissen te sluiten. Dit jaar
beoordeelden 49 designexperts 4.352 inzendingen in 16 categorieën, waarbij alleen
de beste producten in aanmerking kwamen voor de ultieme prijs: een iF Design
Award. Op basis van criteria als designkwaliteit, innovatiekracht, functionaliteit en
merkwaarde velden de juryleden een oordeel over het design van de producten. De
MOMENTUM hoofdtelefoon, de IE 800 in-earhoofdtelefoon en de HDVD 800
hoofdtelefoonversterker wisten zich te onderscheiden in de categorie ‘Audio/Video’.
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Optimale combinatie
“De combinatie van optimale geluidskwaliteit en een puur design vormt de basis van
de producten in de Sennheiser Style Selection en in ons high-endsegment. We zijn
daarom erg blij dat de jury van de International Forum Design Awards deze kwaliteiten
in drie van onze nieuwste producten heeft herkend,” aldus Hans Kortenhorst,
Managing Director Sennheiser Benelux.

Download

MOMENTUM
De MOMENTUM hoofdtelefoon maakt deel uit van de Style Selection van Sennheiser.
Het minimalistische design zorgt ervoor dat de hoofdtelefoon er discreet en tijdloos,
maar tegelijkertijd stijlvol uitziet. De hoogwaardige en voornamelijk natuurlijke
materialen benadrukken de pure schoonheid van de hoofdtelefoon. De MOMENTUM
valt in de smaak om hoe hij eruitziet en om hoe hij voelt; de hoofdtelefoon prikkelt alle
zintuigen met design en luxe materialen en combineert dit met optimaal draagcomfort.
En het geluid van de MOMENTUM is al net zo puur en zuiver als het design.

Recente berichten

IE 800
De vele innovaties van de geavanceerde IE 800 in-ear hoofdtelefoon garanderen dat
audiofielen ook onderweg kunnen genieten van perfect geluid. De IE 800 is de eerste
open in-ear hoofdtelefoon. De kleine openingen in de oordopjes zorgen ervoor dat het
geluid de ruimte heeft te ontsnappen, wat de dynamiek van de weergave van het
geluid ten goede komt. Met dit model onderstreept Sennheiser de zoektocht naar het
perfecte geluid. Verder onderscheidt de in-ear hoofdtelefoon zich door de
hoogwaardige materialen, zoals de krasbestendige keramische behuizing, terwijl het
pure design en de afwerklaag van zwart/zilver hem net dat beetje extra geven. Op
basis van uitgebreid internationaal ergonomisch onderzoek heeft Sennheiser nieuwe,
ovale oordopjes ontwikkeld voor optimaal draagcomfort.
HDVD 800
De digitale HDVD 800 hoofdtelefoonversterker is ontworpen met oog voor detail,
zowel van binnen als van buiten. De behuizing, de volumeknop en de draaiknop voor
bronselectie zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, terwijl het frontpaneel en de
bedieningselementen extra solide zijn uitgevoerd. Een glazen paneel in de aluminium
behuizing van de versterker van digitaal geluid biedt een kijkje in het hoogwaardig
uitgevoerde interieur van de HDVD 800. Over de keuze van de materialen is tot in het
kleinste detail nagedacht, zodat het geluid van de versterker optimaal tot zijn recht
komt
Alle winnaars van de iF Design Awards zijn vanaf februari 2013 te zien op de iF Online
Exhibition op www.ifdesign.de.
Over de iF Product Design Award
De iF Product Design Awards is een van de meest invloedrijke designcompetities ter wereld. De competitie
bestrijkt alle aspecten van productdesign en wordt sinds 1953 ieder jaar georganiseerd door het
International Forum Design. De internationale jury beoordeelt de inzendingen op basis van designkwaliteit,
afwerking, materiaalkeuze, innovatiekracht en functionaliteit. In zestien categorieën worden de beste
producten gekozen; deze producten worden vervolgens gepresenteerd in een productdesignjaarboek en
een expositie.
Over Sennheiser
De Sennheiser Group, gevestigd in Wedemark nabij Hannover, Duitsland, is een van ’s werelds
toonaangevende fabrikanten van microfoons, hoofdtelefoons en draadloze transmissiesystemen. Het
familiebedrijf werd in 1945 opgericht en behaalde in 2011 een omzet van ca. € 531 miljoen. Sennheiser
heeft wereldwijd meer dan 2.100 medewerkers in dienst en bezit fabrieken in Duitsland, Ierland en de
Verenigde Staten. Het bedrijf heeft dochterondernemingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland,
Duitsland, Denemarken (Scandinavië), Rusland, Hongkong, India, Singapore, Japan, China, Canada,
Mexico en de VS en werkt samen met handelspartners in vele andere landen. Ook het bedrijf Georg
Neumann GmbH uit Berlijn (studiomicrofoons en monitorluidsprekers) en de joint venture Sennheiser
Communications A/S (headsets voor pc’s, kantoren en callcenters) maken deel uit van de Sennheiser
Group.
De meest actuele informatie over Sennheiser vindt u op www.sennheiser.com.
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14 december 2012
TROS Radar test hoofdtelefoons
27 november 2012
Decembergeschenk dat klinkt naar
meer
1 november 2012
Muziekparadijs binnen handbereik
25 september 2012
Hoge geluidskwaliteit, comfort en
robuust design voor Sennheiser
headsets

Testen
Wilt u een van de prijswinnende modellen
testen? Vraag hem direct aan.
Op basis van beschikbaarheid. Op dit
moment is alleen de MOMENTUM
beschikbaar, de HDVD 800 wordt verwacht
vanaf februari 2013.
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