
TRACK Air 

32 timers fantastisk lyd uden afbrydelser 
Ultralette, kraftfulde og pakket med det nyeste inden for lydteknologi. 

Libratone introducerer nu de trådløse høretelefoner TRACK Air. 

 

 

DANMARK, 9. juli 2019: Libratone har netop annonceret de trådløse høretelefoner 
TRACK Air, som bliver tilgængelige senere på året. Med en vægt på kun 11 gram og 
spækket med nye features, vil de være blandt de letteste og mest brugervenlige 
høretelefoner på markedet. TRACK Air fås i farverne sort, hvid og pink til en pris på 1.199 
DKK. 

Høretelefonerne ser ikke bare godt ud med det stilfulde danske design. De er også 
støjisolerende og kan spille i op til 8 timer på en enkelt opladning, så du kan fordybe dig 
fuldstændigt i din yndlingsmusik eller spændende podcasts uden at blive afbrudt af 
manglende strøm eller forstyrrende lyde. Og du kan nemt få helt op til 32 timers 
uafbrudt trådløs lyd. TRACK Air kommer nemlig med et opladningsetui i 



lommestørrelse, som kun vejer 36 gram og giver dig hele tre fulde opladninger. Det gør 
TRACK Air til den perfekte rejsemakker.  

Opkald er intet problem med TRACK Air. Den stærke Bluetooth-forbindelse (BT 5.0) 
gør, at dine samtaler vil gå helt klart igennem. Touch-betjeningen kan tilpasses efter 
dine behov og gør det muligt at tage et opkald ved at trykke direkte på høretelefonen. 
Takket være den dobbelte mikrofon behøver du ikke at fiske telefonen op af tasken 
eller lommen for at blive hørt.  

Uanset vind og vejr eller larm fra omgivelserne så er TRACK Air med sit vandafvisende 
(IPX4) og støjisolerende design det perfekte valg for dig, der elsker at være på farten. 
Det ultralette design og de udskiftelige ørepropper giver desuden en personlig 
pasform, der er så behagelig, at du næsten glemmer, at du har dem i ørene.  

Med TRACK Air får du, takket være det nyeste inden for lydteknologi, den perfekte og 
komplet trådløse lydoplevelse, alt sammen indpakket i et stilfuldt dansk design.  

For yderligere information besøg www.libratone.com 

 

Ved forespørgsel kan high-res cut-out billeder eftersendes. 

Pressemateriale: www.libratone.com/press 
Facebook: www.facebook.com/Libratone 
Twitter: @Libratone 
Instagram: @Libratone 

 

For mere information kontakt:  
Maria Ellegaard Møller, libratoneDK@relationspeople.dk, +45 2265 5170 

 
Om Libratone og vores mission 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. 

 

 


