
Philips audio producten 8x in de prijzen bij iF Design Awards
2014
Acht audio- en 'connected entertainment'-producten van WOOX Innovations
onder het Philips-logo zijn bekroond met een prestigieuze iF Design Award
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Samenvatting EINDHOVEN – WOOX Innovations maakte vandaag bekend dat acht van
zijn audio- en 'connected entertainment'-producten die onder het merk
Philips worden verkocht, in 2014 zijn onderscheiden met een
prestigieuze iF Design Award in de categorie product. De winnende
producten vormen een afspiegeling van de focus van WOOX
Innovations op geweldige geluidskwaliteit, geavanceerde technologie
en een elegant design. Tot de winnaars behoren hoofdtelefoons,
draagbare draadloze luidsprekers, een Home Cinema Sound-systeem,
een draadloze HD-thuismonitor en een draagbaar geluidssysteem met
DJ-mengpaneel dat in samenwerking met top-DJ Armin van Buuren is
ontwikkeld.

Details "Ons diverse en internationale team van meer dan 50 creatieve professionals
probeert vanaf het ontwerp tot de productie functionaliteit en vormgeving te
combineren. Het resultaat is een reeks producten waarbij vormgeving en
functionaliteit perfect in balans zijn," aldus Raymond Wong, Chief Design
Officer bij WOOX Innovations. "Dit jaar is de helft van onze winnende
producten afkomstig uit onze Fidelio-serie van eersteklas audioproducten. In
2010 hebben we het eerste product in de Fidelio-serie gelanceerd en
sindsdien is de serie uitgegroeid tot het toonbeeld van onze passie voor geluid
en design."

Al ruim 60 jaar worden de iF Design Awards toegekend voor buitengewone
prestaties op het gebied van ontwerp en vormgeving. De iF Design Awards
genieten internationaal hoog aanzien en behoren tot de belangrijkste en meest
toonaangevende internationale prijzen op het gebied van design. Elk jaar wordt
het iF-kwaliteitslabel toegekend aan uitzonderlijk goede ontwerpen in de
categorieën product, communicatie en verpakking.

De winnende producten zijn:

BR-1X draagbare Bluetooth-luidspreker

De kleine draagbare luidspreker Philips BR-1X (SB5200K/10) is hip
vormgegeven, levert geweldige geluidsprestaties en beschikt over een modus
voor binnenshuis en buitenshuis. De robuuste verwisselbare
siliconenenbeschermhoes en de mogelijkheid om de BR-1X in serie te
koppelen met andere apparaten, maken dit tot een zeer veelzijdige luidspreker.

Fidelio Home Cinema E5

De Fidelio Home Cinema E5 (CSS7235Y/12) is een Home Cinema Surround
Sound-systeem met draadloze afneembare luidsprekers, dat niet alleen een
genot is om naar te kijken maar ook om naar te luisteren. De eersteklas
afwerking vormt bovendien een aanvulling op elke stijlvolle inrichting.

Fidelio L2-hoofdtelefoon met hoofdband voor over het oor

De Fidelio L2 (L2BO) is een betrouwbare hoofdtelefoon waar de vertrouwde
uitstraling van een hifiproduct is gecombineerd met nieuwe technologieën en
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functies. Daarnaast biedt het excellente ontwerp langdurig comfort.

Fidelio P9X/P8 draadloze draagbare luidspreker

De hoogwaardige Fidelio draadloze luidspreker (P9X/P8) is krachtig maar
handzaam. Deze luidspreker, waarmee muziek via Bluetooth kan worden
gestreamd, produceert geweldig helder en dynamisch geluid, en is zo compact
dat hij ideaal is voor zowel thuis als onderweg.

Fidelio S2-hoofdtelefoon voor in het oor

De Philips Fidelio S2-hoofdtelefoon (S2BK/S2WT) is zorgvuldig ontwikkeld om
natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden. De verbluffende geluidskwaliteit in
een lichtgewicht en duurzaam jasje biedt altijd en overal een comfortabele en
aangename ervaring.

In.Sight draadloze HD-thuismonitor

Houd met de draadloze In.Sight HD-thuismonitor (M120) via een iPhone of
iPad een oogje in het zeil in huis. Met HD-video en nachtzicht ziet de
gebruiker zowel 's nachts als overdag duidelijk wat er in huis gebeurt. De
monitor is gemakkelijk in te stellen en waarschuwt wanneer hij beweging of
geluid detecteert.

M1X-DJ DJ-geluidssysteem

De Philips M1X-DJ (DS8900), die in samenwerking met top-DJ Armin van
Buuren is ontwikkeld, combineert een DJ-mengpaneel met een draagbaar
geluidssysteem waarmee gebruikers hun muziek kunnen mixen, afspelen,
opnemen en delen met anderen.

Spatwaterbestendige draadloze draagbare luidspreker

Geniet met de SB2000-luidsprekers overal van muziek – op het strand, bij het
zwembad of in de badkamer. Deze robuuste en spatwaterbestendige
luidspreker, waarmee muziek via Bluetooth kan worden gestreamd,
produceert helder geluid.
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Over Philips

Over WOOX Innovations
WOOX Innovations is een dochteronderneming van Koninklijke Philips N.V.
WOOX Innovations streeft naar zinvolle innovatie op het gebied van
connected entertainment. We willen de entertainment-ervaring verder
verrijken door middel van optimale geluidskwaliteit, geavanceerde
technologie en innovatieve vormgeving. Het hoofdkantoor van WOOX
Innovations bevindt zich te Hongkong. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 2000
medewerkers, die zich bezighouden met de ontwikkeling, marketing en
verkoop van producten op het gebied van audio, video, multimedia en
accessoires met het merk Philips.
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