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Spill rett fra Spotify med nye ZIPP Nordic Black
ZIPP Nordic Black har en eksklusiv sort base, og er det siste tilskuddet i den trådløse
høyttalerserien ZIPP fra Libratone, spesielt tilpasset for hjemmet. Høyttaleren har flere nye ZIPPfunksjoner, blant annet styring av Spotify-spillelister rett fra høyttaleren.
ZIPP Nordic Black
Danske Libratones trådløse høyttalere er verdenskjent for ikonisk design, rik Fullroom™kvalitetslyd, fremdragende brukeropplevelse og store farge- og stoffpalett. Nye Libratone ZIPP
Nordic Black er tilgjengelig fra mars 2017 på Libratone.com og utvalgte forhandlere til kr. 2999,-.
– Vi er stolte av designet vårt. Å inkludere en høyttalerbase i matt sort til utvalget passer brukere
som liker designen og som har en stil som passer bedre til sort, sier Jan McNair, konsernsjef i
Libratone. Libratone var første selskap som tok høyttalerne ut fra hjørnene i rommet, og som
brukte myke stoffer og interessante farger for å gi brukerne flere valg.
Umiddelbar tilgang til Spotify Playlists
Samtidig med lanseringen av ZIPP Nordic Black, kommer en ny oppdatering for alle Libratone
ZIPP-høyttalere. Dette gir en rekke nye funksjoner, som Spotify Favorites, som gjør at Spotify
Premium-brukere kan lagre fem spillelister direkte på ZIPP og styre dem gjennom touchskjermen
på høyttaleren. En ny Sleep Timer lar deg bestemme på minuttet når høyttaleren skal slutte å
spille og avslutte for kvelden. Høyttaleren har også fornyet standbymoduset - etter 30 minutter
skrur lysene, forsterkerne og lydsignalene seg av for å redusere strømforbruk. Trykk ”play” på
telefonen, eller berør ZIPP, og den starter igjen umiddelbart.
Alle ZIPP-høyttalere kan oppdateres gratis gjennom Libratone-appen.
– Dette gjør ZIPP til en dynamisk teknologiinvestering, og egnet for å lage et voksende multiromsystem - én høyttaler om gangen, sier McNair.

Svart, hvit og aluminium – og 12 farger
ZIPP Nordic Black kompletterer serie som allerede omfatter ZIPP og ZIPP MINI med hvit
høyttalerbase og Libratones Cool Weave stoff, og ZIPP Copenhagen Edition som har en eksklusiv
aluminiumsbase og italiensk ulltrekk. ZIPP-trekkene leveres i 12 ulike farger, og er utskiftbare på
tvers av høyttalerbasene. Med den nye, sorte basen, finnes over 70 forskjellige
kombinasjonsmuligheter mellom base, stofftrekk og håndtak.
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Om Libratone
Libratone ser det som sitt oppdrag å frigjøre musikk og utvide folks opplevelse av god lyd,
i en tid hvor strømmetjenestene regjerer. Libratone ble grunnlagt i 2009 og er en av de
første lydbedriftene til å virkelig utfordre designet på høyttalere ved å kombinere
skandinaviske designtradisjoner og gode lytteopplevelser. For mer informasjon om Online
Shop, gå til libratone.com.
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