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Libratone setter ny standard for lette trådløse In-Ear hodetelefoner 
med justerbar støyreduksjon 
 
(Las Vegas, USA / København, Danmark, 9. januar 2018) Libratone TRACK+ er små, 
diskré, fleksible og lette trådløse In-Ear hodetelefoner med justerbar støyreduksjon. 
De nye hodetelefonene avdukes under CES 2018. 
 
De nye Libratone TRACK+ Wireless In-Ear kombinerer utsøkt lyd med neste 
generasjons industriledende justerbar støyreduksjon med fire nivåer: Adaptive CityMix 
II™. Med en kompakt, fleksibel design, er Bluetooth-hodetelefonene designet for å 
brukes i flere timer om gangen. 
 
Med de nye TRACK+, er du godt utstyrt til å høre på musikk på farten, trening, reise 
og jobb, uten støy som spolerer musikkopplevelsen. TRACK+ er utviklet for å enkelt 
passe i en liten lomme når de ikke er i bruk og godt formet til å øret når du er på 
farten. Med andre ord perfekt for folk som vil ha en lett og trådløs lydopplevelse. 
  
– Vår ambisjon er å tilby kundene våre sofistikerte tekniske produkter, med en 
brukeropplevelse som er synonym med stilfullt dansk design, god lyd, frihet og god 
brukervennlighet. De nye Track+ Wireless In-Ear innfrir dette, sier Uffe Kjems Hansen, 
Global Product Management Director i Libratone. 
 
De nye elegante og diskré øretelefonene, presentert for første gang i januar 2018 på 
CES i Las Vegas, beholder både lydintegriteten og det danske designet Libratone er 
kjent for. 

 



 

TRACK+ byr på justerbar CityMix II™, som lar brukeren kontrollere hvor mye av støyen 
utenfra som slippes inn. Med et vannavstøtende design opp til IPX3 (sprutsikker) og 
ergonomisk svetteavstøtende øreplugger, er TRACK+ en perfekt match for de med en 
aktiv livsstil. 
 
De nye Track+ Wireless In-Ear hodetelefonene kommer i fargene Stormy Black og 
Cloudy White, og prisen vil være kr 1849,-. De nye trådløse øretelefonene vil også 
være tilgjengelig i en versjon uten CityMix II™, kalt TRACK, med enda lettere design 
og Hush-funksjonen. Prisen for TRACK vil være kr 1449,-. Begge modeller vil bli solgt 
på Libratone.com, Amazon og utvalgte forhandlere våren 2018.  
 
Den komplette produktporteføljen til Libratone sine høyttalere og øretelefoner vil bli 
utstilt og tilgjengelig for en demo på stand #31556 på det øvre nivået i South Hall 3 på 
CES.  
 
Pressemateriell: www.libratone.com/press 
Facebook: www.facebook.com/Libratones 

www: libratone.com 

Twitter: @Libratone 

Instagram: @Libratone 

Nettbutikk:  libratone.com 

  

For mer informasjon, kontakt:  

Cecilie Wærholm Graff, APELAND 
+ 47 936 42 873 
Cecilie@apeland.no  
 
Om Libratone 

Libratone er grunnlagt i København i 2009. Libratone vil sette musikken fri, slik at den 

kan lyttes til overalt - enten hjemme eller på farten. Libratones lydprodukter 

inkluderer trådløse høyttalere, støyreduserende hodetelefoner, som gjør at du enkelt 

kan skape SoundSpaces overalt – rundt deg og med deg. Med kombinasjonen av 

skandinavisk, modig design, med innovativ trådløs akustisk teknologi, høres 

Libratones produkter like godt ut som de ser ut.  

 
Om Libratones hodetelefon-serie 

● Libratone TRACK+ Wireless In-Ear er små, diskré, fleksible og lettvekts trådløse 
In-Ear Bluetooth hodetelefoner med CityMix II™ (justerbar støyreduksjon).  

● Libratone TRACK Wireless In-Ear er små, diskré, fleksible og lettvekts trådløse 
In-Ear hodetelefoner med Hush-funksjon.  

● Q Adapt In-Ear hodetelefoner med USB-C tilkobling er designet for å brukes 
med de siste fysiske Google-produktene, uten behov for å lades. 

● Q Adapt In-Ear hodetelefoner med Lightning-tilkobling er de første 
hodetelefonene med CityMix™ laget eksklusivt for Apples Lightning-kontakt.  

● Google-sertifiserte Q Adapt On-Ear Bluetooth trådløse hodetelefoner, som 
kobler seg til nye Google Pixel 2 automatisk gjennom en ”rask-
tilkoblingsfunksjon”.  

● Q Adapt On-Ear Bluetooth trådløse hodetelefoner, med et brukervennlig 
touchpanel, fire integrerte mikrofoner og mobiltilkoblingsmuligheter.  


