
 

PRESSEMEDDELELSE  

 

Lyden letter.  

Libratones BIRD Bluetooth-højtaler er en sjov, ny tilføjelse til 
dit hjem. 

 

 

 

København, 14 februar 2020: Lancering lige i tide til foråret, og som en del af 

mærkets 10-års fødselsdagsfejring, er Libratone’s finurlige og farverige BIRD en 

trådløs Bluetooth-højttaler med ekstra charme. Lille og fiks, intuitiv og enkel at 

bruge, bringer BIRD Libratones brand til live på en original måde. Fås i lyserød og 

blå og forhandles udelukkende via Libratones egen hjemmeside - 

www.libratone.com og i butikken på Strøget, København* til 499 DKK. BIRD er den 

perfekte kvidren til dig eller dine kære. 

Designet til at være sjov at bruge, bringer de interaktive touch-funktioner BIRD til 

live ved blot at dreje hovedet, trykke på panden eller røre ved halen. BIRD er 

desuden kompatibel med din stemmestyrede assistent, og du kan derfor nyde, at 

BIRD kvidrer sine svar tilbage.  

Denne trådløse højttaler er både sød og praktisk. Med over 10 timers batteritid og 

en ekstremt bærbar vægt på kun 145 g, er BIRD let at pakke i en taske, klar til at 

flyve med dig til din næste destination. Til turtelduerne, eller dem, der blot ønsker 

endnu større lyd, kan du forbinde to BIRDs for at få dem til at synge sammen. 

BIRD har desuden en magnetisk base, hvilket betyder, at den er glad for at sidde på 

enhver metaloverflade, mens at den separate, valgfri holder betyder, at du også kan 

give BIRD sin egen permanente rede. 



 

Frisk udklækket og som den perfekte gave til dette forår er BIRD til salg nu. For 

endnu mere information besøg Libratone.com. 

-ENDS- 

 

Bemærkninger til redaktører 

*Tilgængelighed – BIRD vil være tilgængelig via Libratone.com (gratis forsendelse) og i 
Libratones butik i København (Østergade 26).  

Pressemateriale findes på: www.libratone.com/press 

Alle vores brand assets er tilgængelige via vores hjemmeside. Hvis du ikke kan finde dét, du 
leder efter, så tøv ikke med at kontakte os. 

Facebook: www.facebook.com/Libratone 
Twitter: @Libratone 
Instagram: @Libratone 

For mere information, venligst kontakt: 
 
Sarah Jackson  

sj@libratone.com  

+45 31 20 548 61  

 

Om Libratone og vores mission om at frigøre lyden 

Siden grundlæggelsen i Danmark i 2009, har Libratones mål altid været at frigøre lyd ved 
at skabe trådløs teknologi, der kan nydes hvor som helst og når som helst. Alt, hvad vi 
laver, er resultatet af vores uophørlige lidenskab for teknik og design. Uanset om det er 
højttalere eller støjreducerende hovedtelefoner, innoverer og skubber vi det trådløse 
potentiales grænser for at skabe rig, autentisk lyd. Lyd, som vi bringer til live med tidløst, 
dansk design. Skabelsen af den perfekte harmoni mellem form og funktion. 

 


