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Lyd for designelskere:
Ny Libratone ZIPP Copenhagen Edition
Libratone introducerer ZIPP Copenhagen Edition, en ny eksklusiv version af
de bærbare, trådløse ZIPP-højttalere. Copenhagen Edition er med
aluminiumsbase, læderstrop og cover i blødt italiensk uld særligt henvendt til
designelskere. Specialudgaven har nøjagtig samme fleksible frihed, lækre
lyd og multirumsforbindelse som Libratone ZIPP og ZIPP Mini.
5. januar 2016 – I dag annoncerer Libratone en premium version af den nye
trådløse ZIPP-højttaler. ZIPP Copenhagen Edition forener to naturlige
materialer, nemlig solid aluminium og blød uld, og er designet til at give
indretningen et stilfuldt løft. Højttaleren har den mest fleksible multirumsoplevelse på markedet og byder på den samme høje 360° lydkvalitet, WiFi
og Bluetooth-forbindelse som ZIPP og ZIPP Mini, der blev lanceret i oktober.
En ny ZIPP-generation
Copenhagen Edition, som er tilgængelig online fra den 15. februar og i
butikkerne kort efter, er en del af en ny generation af Libratone ZIPPhøjttalere. Alle modeller i denne generation er udstyret med SoundSpace
Link, der gør det muligt at forbinde op til seks trådløse højttalere via WiFi og
placere dem helt efter behov og flytte dem rundt, som man ønsker. Det er
ganske enkelt den mest fleksible multirums-oplevelse på markedet.
Den bløde uld er blevet et kendetegn for Libratone. CEO Jan McNair
forklarer: “Den oprindelige idé med uld-coveret var at give et varmt udtrykt til
et ellers traditionelt koldt udseende produkt. Det gav genlyd i
designverdenen og har indbragt os en lang række priser for innovativt
design. I udviklingen af den nye generation af ZIPP har vi bevidst valgt at
reservere vores signatur-uld til de mest eksklusive produkter. Og her hører
Copenhagen Edition til.”
Det personlige farvevalg
Copenhagen Edition (ZIPP, 2999,- kr. og ZIPP Mini, 2499,- kr.) kommer i fire
forskellige farvevarianter: Salty Grey, Pepper Black, Raspberry Red og Steel
Blue. Ekstra covers er også tilgængelige i Almond Brown og Icy Blue. Det er
desuden muligt at skifte uld-coveret ud med et Libratone CoolWeave cover i

en hvilken som helst farve og dermed matche enhver indretning, stemning
eller årstid.
Copenhagen Edition kommer både som ZIPP and ZIPP Mini. Begge
højttalere indeholder udelukkende specialkomponenter – ingen
standardkomponenter – og kan spille via både WiFi og Bluetooth, hvilket gør
dem ideelle både i hjemmet og på farten. Blandt features er kompatibilitet
med Spotify Connect og Apple Music, 360° FullRoom™ Sound, en ny,
intuitiv touch interface, speakerphone, streaming og lagring af op til fem
internetradiostationer, der betjenes direkte på højttaleren, samt en
batterilevetid på 8-10 timer. Alle features sættes op og betjenes via
Libratone-app’en, der kan hentes i AppStore og GooglePlay.
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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 audio-virksomheder, 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
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