
De EVO-serie van Tangent is een

reeks trendy luidsprekers met

een kwalitatief hoogwaardige

weergave. Van mini hifispeakers

tot imponerende vloerluidspre-

kers, dat is waar de Tangent EVO-

serie voor staat. Nieuw binnen

deze serie zijn de EVO E5A actie-

ve luidspreker, de E45 ‘floorspea-

ker’ en de EVO E8 2.1-subwoofer.

De Tangent EVO E5A actieve luid-

spreker heeft een ingebouwde

versterker met een vermogen

van 20 Watt. Losse versterkers

worden hierdoor uit de woonka-

mer verbannen. De klant creëert

zijn eigen geluid door de op af-

stand bedienbare EVO E5A aan te

sluiten op zijn iPod, flatscreen of

computer. Of hij combineert de

EVO E5A met de EVO E8-subwoo-

fer en stelt een stijlvol stereo-

systeem samen met een uitste-

kend geluid. Door de ingebouwde

versterker kunnen meerdere

exemplaren van de EVO E5A ach-

ter elkaar worden geschakeld. De

Tangent EVO E5A is uitgevoerd in

hoogglans zwart en hoogglans

wit en wordt geleverd met af-

standsbediening. De Tangent EVO

E5A is verkrijgbaar voor een ver-

koopadviesprijs van €  199,- per

stuk.

De vloerluidspreker EVO E45 van

Tangent is een uitbreiding van de

reeds bestaande, goed preste-

rende EVO E34 speaker. Het over-

tuigende geluid van de EVO E45

wordt geproduceerd door een

drieweg-basreflexsysteem met

een 25mm-softdome tweeter. De-

ze eigenschappen zorgen voor

een speaker van zeer hoge kwa-

liteit. Het stijlvolle slanke design

van de EVO E45 is daarbij een lust

voor het oog. De Tangent EVO E45

is 1000 x 145 x 260 mm (h x b x d)

en verkrijgbaar in hoogglans

zwart en hooglans wit voor een

verkoopadviesprijs van €  399,-

per stuk.

De EVO E8 2.1, een op afstand 

bedienbare subwoofer met inge-

bouwde 2.1-versterker, is de voor

de hand liggende partner voor

verschillende Tangent-luidspre-

kers. Combineer de EVO E8 2.1

met de EVO E5 of EVO E4 spea-

kers en de klant heeft een fan-

tastisch 2.1-stereosysteem. Om-

dat de consument met de EVO E8

2.1 gemakkelijk een prima ste-

reosysteem creëert, is deze E8

2.1 bij uitstek geschikt om aan de

iPod, flatscreen of computer te

koppelen. Deze subwoofer heeft

een vermogen van 90 W plus 2x

20 Watt voor de ermee verbonden

satellietluidsprekers en wordt

geleverd inclusief afstandsbedie-

ning. Ook de Tangent EVO E8 2.1

is uitgevoerd in hoogglans wit of

hoogglans zwart en staat voor 

€  399,- per stuk in de winkel.

Meer informatie: 

www.tangent-audio.nl of

www.havoned.nl
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Trendy en hoogwaardig

De EVO E8 van Tangent herbergt een op afstand bedienbaar 2.1-systeem.

De Tangent EVO E5A kan bijvoorbeeld rechtstreeks op een iPod worden

aangesloten.

De stijlvolle EVO E45 is een zuil van

een meter hoog.
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