PRESSEMEDDELELSE
Libratone løfter sløret for limited edition ZIPP 2 PANDA-covers og
annoncerer samarbejde med København ZOO

København, Danmark - 10, April 2019. Libratone har i denne uge løftet sløret for en
række limited-edition ZIPP 2 PANDA-covers, der er designet for at markere og hylde
det danske lydbrands samarbejde med København ZOO og deres nye pandaanlæg.

De nye covers, der er tilgængelige i forskellige grafiske versioner, afspejler både
Libratones egen dristige tilgang til design og København ZOOs seneste tilføjelse til
familien. De to pandaer, der netop er ankommet til København ZOO, er en gave fra
den kinesiske regering. Som et dansk designbrand, der også har vundet indpas i
Kina, er Libratone derfor det perfekte brand til at byde pandaerne velkomne.
Libratones smarthøjttalere, ZIPP 2, vil slippe lyden fri i det nye pandaanlæg som et
led i et samarbejde med København ZOO.
Det er arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group, som står bag det ambitiøse pandaanlæg,
der giver de besøgende mulighed for at komme helt tæt på pandaerne. Det nye
pandaanlæg inkluderer, udover det område hvor pandaerne skal bo, restauranten
panpan. Fra restauranten har gæsterne frit udsyn til pandaerne, mens de kan nyde
musik fra Libratones ZIPP 2-højttalere. Højttalerne er desuden en del af indretningen
i København ZOOs restauranter Botanika og FOLK – der begge er åbnet som et led
i en modernisering af København ZOO forud for ankomsten af pandaerne.
De nye limited-edition ZIPP 2 PANDA-covers vil være tilgængelige i Libratones butik
på Strøget i København de kommende måneder, ligesom en række andre
forhandlere også er på tegnebrættet, heriblandt København ZOOs egen butik.

Libratone’s Vice President for Global Marketing, Alex Oberberg, siger: “Vi er et brand
med rødder og DNA i Danmark, der arbejder sammen med de bedste kinesiske
ingeniører. Derfor var vi meget beærede, da vi blev spurgt, om vi ville være en del
af projektet her. Vi glæder os til at levere rig og fyldig lyd til pandaanlægget og dem,
der besøger det. Og hvem ved, måske vil selv pandaerne nyde lyden. Vores ZIPP 2
PANDA-covers er specialdesignede med et formål at byde pandaerne velkomne i
København ZOO.”
De to pandaer – hunnen Mao Sun og hannen Xing Er – ankom til København ZOO i
sidste uge som en gave fra Kina til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.
Dronningen og andre medlemmer af den kongelige familie vil sammen med
statsminister Lars Løkke Rasmussen officielt byde pandaerne velkomne til deres nye
hjem den 10. og 11. april.
Om ZIPP 2

Smart og 100% trådløs. Libratones ZIPP 2-højttaler kommer med Amazon Alexa
stemmestyring, AirPlay 2, 360 FullRoom® lyd, WiFi og Bluetooth, multi-room musik og

op til 12 timers batteri. Højttaleren har et tidløst dansk design og kan placeres hvor
som helst – inde som ude. Højttaleren kommer i forskellige farver, der passer til
ethvert interiør, og som sammen med tilpasningsfunktionerne gør det muligt at
indarbejde personlighed og smag hele vejen igennem.
For yderligere information og forhandlerliste besøg: www.libratone.com/dk
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Om Libratone & missionen om at frigøre lyden
Libratones mål har altid været at slippe lyden fri ved at skabe trådløs teknologi,
som kan nydes, hvor som helst, når som helst. Alt hvad vi skaber, er resultatet af
vores endeløse passion for teknologi og design. Uanset om det er smart-højttalere
eller støjreducerende hovedtelefoner nytænker vi og tager trådløst potentiale til
grænsen - alt sammen for at skabe en fyldig og ren lyd. Lyd som vi vækker til live
med tidløst dansk design, hvilket skaber den perfekte harmoni mellem form og
funktion.

