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Danske Libratone lancerer nogle af markedets mest avancerede
trådløse høretelefoner
TRACK Air+ er en af de første til at lancere høretelefoner
med Qualcomm® QCC5121 low-power audio SoC.

KØBENHAVN, 12. AUGUST 2019: TRACK Air+, Libratones nye trådløse høretelefoner med intelligent
støjreduktion, kan fra næste uge købes i Danmark. Med en ambition om at være forbrugernes
førsteprioritet, når det kommer til trådløse høretelefoner, er det danske lydbrand også blandt de
første til at tilføje den nyeste Qualcomm QCC5121 low-power audio System-on-Chip (SoC), i deres små
men storslåede høretelefoner med intelligent støjreduktion.
Den seneste QCC5121 SoC tilbyder en række forbedrede funktioner, der imødekommer forbrugernes
efterspørgsel efter ekstraordinære lytteoplevelser. Udover den nye forbedrede Qualcomm® aptX™
audio codec og Bluetooth 5.0 trådløs teknologi som TRACK Air+ bruger, har Libratone valgt QCC5121
som den perfekte premium audio SoC til høretelefonerne, fordi den tilbyder brugerne forbedret
lydkvalitet, stærkere Bluetooth-forbindelse og lavt strømforbrug.
De ultralette TRACK Air+ høretelefoner er, med en vægt på kun 5,6 gram hver, nogle af de letteste på
markedet, men samtidig også spækket med innovative funktioner. Den innovative støjreduktion kan
reducere omgivende støj på op til imponerende 30 dB. Du kan foretage og modtage opkald med helt

klar lyd takket være den dobbelte mikrofon, som gør det muligt at svare på opkald uden rent faktisk
at tage telefonen op af lommen. Samtidig kan du med den brugertilpassede touch-betjening nemt
besvare opkald eller afspille din yndlingsmusik. Libratone TRACK Air+ giver 6 timers batteritid med op
til tre opladninger via det trådløse etui, hvilket i alt giver 24 timers lydoplevelse uden at skulle forbi en
stikkontakt.
Libratones elegante danske design går igen i TRACK Air+, som er tilgængelige i både sort og hvid.
Høretelefonerne kan købes for 1.499 DKK i Libratones egen butik på Strøget i København.
For yderligere information besøg www.libratone.com/dk
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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 smarthøjttalere 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.
Qualcomm er et varemærke fra Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. aptX er et
varemærke af Qualcomm Technologies International, Ltd., registreret i USA og andre lande.
Qualcomm QCC5121 og Qualcomm aptX er produkter af Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres
datterselskaber.

