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International hæder til Libratone:
Red Dot Award for trådløst design i verdensklasse

I kategorien for bedste produktdesign har Libratone vundet den prestigefulde Red Dot
Award. Prisen, som er blevet uddelt mere end 70 år og er én af verdens toneangivende
designpriser, gives til den trådløse højttaler ZIPP for at kombinere trådløs frihed med
elegant design.
30. marts 2016 - I efteråret 2015 introducerede Libratone en ny generation af den
populære trådløse multirums-højttaler ZIPP, der de senere år har vundet en række priser
for både design og teknologi. De nye udgaver af ZIPP og ZIPP Mini er blevet modtaget
med begejstring hos både forbrugere og presse, og nu kan Libratone så knytte en stor
international anerkendelse til ZIPP i form af en Red Dot Award i kategorien for bedste
produktdesign.
”En Red Dot Award er et flot kvalitetsstempel, der bekræfter, at vi er med til at forbedre
musikoplevelsen for forbrugeren. Libratone ønsker at gøre en forskel for trådløs frihed og
optimal udnyttelse af streamingens muligheder uden at gå på kompromis med hverken
høj lydkvalitet eller lækkert design, så vi er naturligvis glade og stolte over denne
anerkendelse af vores indsats,” siger Jan McNair, Libratones CEO.
Libratone ZIPP og ZIPP Mini kombinerer netop den bedste lydkvalitet med et
minimalistisk skandinavisk design, så lyden sættes i centrum og højttalerne kan
fremhæves som en æstetisk del af indretningen frem for at blive gemt væk i hjørnerne.

De giver den mest fleksible multirums-oplevelse på markedet og kan spille via både WiFi
og Bluetooth, enkeltvis eller op til seks enheder ad gangen i såkaldte soundspaces.
Blandt andre features er kompatibilitet med Spotify Connect og Apple Music, 360°
FullRoom Sound, speakerphone og lagring af fem internetradiostationer. ZIPP betjenes
via en let anvendelig app på telefonen eller via touch-interface direkte på højttaleren.
Libratone ZIPP kommer også i en særlig Copenhagen Edition med uld-cover og
aluminiumsbase.
Red Dot Award uddeles til Libratone ZIPP og de andre vindere på en stor galla-aften den
4. juli 2016 i Essen, Tyskland. Det bliver samtidig startskuddet til den årlige
designudstilling af vinderne på Red Dot Museum Essen.
Se mere om Red Dot Award på www.red-dot.org.
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Om Libratone
Libratone er på en mission for at sætte musikken fri og udvide dine musikalske oplevelser
her i streamingens tidsalder. Libratone blev grundlagt i 2009 og er en af de første audiovirksomheder, som har gjort æstetik og minimalistisk skandinavisk design til en del af
produktet. Vi har flyttet højttalerne væk fra hjørnerne og sat dem i centrum som en
farverig, dekorativ del af hjemmets indretning. I 2014 modtog Libratone investeringer og
teknologisk knowhow fra Kina, hvilket har gjort virksomheden i stand til at tage et stort
skridt fremad. SoundSpaces og den nye ZIPP-linje er de første nyheder under de nye
ejerforhold og markerer en ny retning for Libratone. Se mere på www.libratone.com.

