PRESSEMEDELSELSE

Gå efter guldet: Libratone præsenterer TRACK
Air+ Special Edition for at fejre 10 år med at
frigive lyd.
De nyeste avancerede features og et elegant sort og guld design
fremhæver Libratones lyd og design kvalifikationer.

KØBENHAVN 11 FEBRUAR 2020: For at fejre 10-års jubilæum af håndfri lydinnovation,

har Libratone lanceret en Special Edition af deres prisvindende TRACK Air+
høretelefoner. TRACK Air+ SE kommer med tilhørende features og et elegant sort og
guld design. Eksklusivt tilgængelig via Libratones relancerede webshop og i deres
fysiske butik i København. De kan købes nu for en pris på 1899 kr. I forbindelse med
Libratones jubilæum, vil der blive givet en COIL trådløs oplader til en værdi af 299 kr.
med hvert par høretelefoner.

De er lette som en fjer med en vægt på 5,6 gram per høretelefon. De små, men
mægtige TRACK Air+ SE, er pakket med lydbranchens førende features fra de
originale støjreducerende høretelefoner, sammen med nye bonus features, som gør
denne Special Edition til Libratones mest intuitive høretelefon hidtil.
TRACK Air+ smarte støjreduktion, reducerer allerede støj op til 30 db. I denne
Special Edition version er støjreduktionen blevet forbedret med ny teknologi, som
lukker vindstøj ude. Alt dette samtidig med høretelefonernes sved-og vandafvisende
design (IPX4), som gør dem klar til kamp i al slags vejr.
Special Edition versionen har både dobbelt og trippel tap funktioner. Brugere kan
tilpasse touch-betjeningen med deres egen personlige præferencer – herunder
lydstyrken, springe et nummer over eller tilpasning af ANC.
Med triple-mikrofon får du en helt klar lyd ved opkald, 24 timers batteritid og
høretelefoner som registrerer når du har dem på, leverer høretelefonen en
lydoplevelse på højeste niveau. Når høretelefonerne ikke er i brug, opbevares de i
deres ridseafvisende, trådløse opladningsetui.
Libratone TRACK Air+ SE kan købes nu. For mere information besøg Libratone.com

-ENDS-

Noter til redaktørerne

Tilgængelige - TRACK Air + SE vil være tilgængelig via Libratone.com, i vores butik i København
(Østergade 26).
Produktet er tilgængeligt, så længe lager haves.
En trådløs oplader med et elegant design, der består af gummi og metal i høj kvalitet. Simpel at
bruge med en letlæselig opladningsstatus. COIL sørger for hurtig opladning, og er den perfekte
kompagnon til TRACK Air+ SE, TRACK Air+ og TRACK Air.
Om COIL

COIL er en trådløs opladningsplade. Designet er elegant og af høj kvalitet, der består af gummi og
metal. Dette sikrer opladningseffektivitet, mens du også holder din enhed cool. Ultra tynd og
kompakt, som gør den nem at have med og at opbevare. Et lille lys udsendes, som nemt gør den
synlig, mens din enhed oplades. Den perfekte følgesvend til TRACK Air+ SE, TRACK Air + og TRACK
Air.

Pressematerialer kan findes på: www.libratone.com/press
Alle vores brandaktiver er tilgængelige via vores hjemmeside. Hvis du ikke kan finde det, du leder
efter, så tøv ikke med at kontakte os. https://www.libratone.com/brandassets/
Facebook: www.facebook.com/Libratone
Twitter: @Libratone
Instagram: @Libratone
For yderligere information, kontakt venligst:
Sarah Jackson
sj@libratone.com
+45 31 20 548 61

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.

