
  
	

 
 

Libratone sätter ny standard för trådlösa In-Ear hörlurar med 
justerbar brusreducering 
 
Libratone TRACK+ är små, diskreta, flexibla och lätta trådlösa In-Ear hörlurar med 
justerbar brusreducering. Det senaste tillskottet i Libratones produktfamilj av 
hörlurar släpps vid årets CES i januari 2018.  
 
Las Vegas, USA / Köpenhamn, Danmark, 9 januari 2018 
 
Nya Libratone TRACK+ Wireless In-Ear kombinerar frihet och enastående 
ljudkvalitet med nästa generation av Libratones branschledande 
brusreduceringsfunktion i fyra nivåer, Adaptive CityMix II™. Med sin kompakta och 
flexibla form är hörlurarna designade för att användas hela dagen. 
 
Med nya TRACK+ kommer musikälskare kunna träna, pendla, resa och jobba utan 
att behöva höra bakgrundsljud, vilket leder till en förhöjd musikupplevelse. 
Hörlurarna är perfekta för användare som föredrar en lätt och trådlös hörlur och är 
designade för att få plats i en liten ficka när de inte är i bruk, samt sitta bekvämt i 
örat när användaren är på språng.  
 
”Vår ambition är att tillhandahålla våra kunder sofistikerade produkter som 
erbjuder en smidig användarupplevelse gjorda med en vacker dansk design, bra 
ljud, frihet och användarvänlighet. De nya TRACK+ uppfyller helt och hållet vår 
önskan,” säger Uffe Kjems Hansen, Global Product Management Director på 
Libratone. 
 
De nya, eleganta och diskreta hörlurarna, som presenteras för första gången i 
januari 2018 vid CES i Las Vegas, bibehåller både ljudkvaliteten och den danska 
designen som Libratone är känd för.  
 



  
	

TRACK+ erbjuder funktionen Adaptive CityMix II™ som möjliggör automatisk 
kontroll av hur mycket ljud från omvärlden man vill släppa in. Hush-funktionen gör 
det också möjligt att själv, genom mikrofonen, välja att släppa in allt yttre ljud 
medan hörlurarna fortfarande är i öronen. Den vädertåliga designen har upp till 
IPX4 (stänkskydd) och med ergonomiskt utformade och svettsäkra öronsnäckor är 
TRACK+ perfekta för personer med en aktiv livsstil.  
 
De nya TRACK+ Wireless In-Ear kommer i färgerna Stormy Black och Cloudy 
White och har ett pris på 1849 SEK. De nya trådlösa hörlurarna kommer också 
finnas tillgängliga i en version utan CityMix II™, kallade TRACK, med en ännu lättare 
design och med tillgång till Hush-funktionen. Priset för TRACK kommer att vara 
1449 SEK. Bägge modeller kommer att säljas på Libratone.com, Amazon och 
utvalda återförsäljare sommaren 2018.  
 
Det kompletta sortimentet av Libratones högtalare och hörlurar kommer att visas 
och vara tillgängligt för demo vid bås #31556 på Upper Level av South Hall 3 på 
CES. 
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Pressmaterial: www.libratone.com/press 
Hemsida: www.libratone.com 
Facebook: http://www.facebook.com/Libratone 
Twitter: @Libratone 
Instagram: @Libratone 
Shop: shop.libratone.com 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Marie-Louise Lynge 
PR & SoMe Lead 
+4531770559 
ml@libratone.com 
 
Libratones produktfamilj av hörlurar inkluderar: 

• Libratone TRACK+ Wireless In-Ear är små, diskreta, flexibla och lätta 
trådlösa In-Ear Bluetooth hörlurar med Adaptive CityMix II™ (justerbar 
brusreducering) 

• Libratone TRACK Wireless In-Ear är små, diskreta, flexibla och lätta trådlösa 
In-Ear Bluetooth hörlurar med hush-funktion 

• Q Adapt In-Ear hörlurar med USB-C kontakt, speciellt designad för 
användning med Googles senaste hårdvaruenheter, utan behov av laddning 

• Q Adapt In-Ear hörlurar med Lightning-uttag, de första hörlurarna med 
justerbar brusreducering speciellt tillverkade för Apples egna 
laddningsuttag 

• Google-certifierade Q Adapt On-Ear Bluetooth Wireless som parkopplas 
automatiskt med nya Google Pixel 2 genom ”fast pairing”- funktionen 

• Q Adapt On-Ear Bluetooth Wireless hörlurar har ett användarvänligt touch-
gränssnitt, fyra inbyggda mikrofoner och telefonanslutningskapacitet 

 
 
Om Libratone 
Libratones uppdrag är att befria ljudet och öka människors upplevelse av musiken i 
streaming-eran. Företaget grundades 2009 och var ett av de första ljudföretagen 
som la stor vikt vid den estetiska utformningen av högtalare genom att flytta ut 
högtalarna från hörnen och in i rummen, närmare användarna, för konsumenter på 
språng. De är formgivna enligt skandinavisk designtradition och ger ett varmt och 



  
	

fylligt ljud som tillsammans med de vackra textilierna ger en ljusare och varmare 
lyssningsupplevelse. 


