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Libratone lancerer tre nye ultrabærbare bluetooth-højttalere skabt
til hverdagens eventyr på farten
Med flagskibet Libratone ONE CLICK i spidsen lancerer Libratone en helt ny kompromisløs
generation af ultrabærbare bluetooth-højttalere, der kombinerer innovativt og fleksibelt design
med fantastisk lyd.

I efteråret 2015 relancerede Libratone ZIPP og ZIPP MINI, to kraftfulde højttalere, der
markerede en ny linje for det danske designbrand. Siden har Libratone fået flere anerkendelser,
herunder designprisen Red Dot Award for at forene sublim lyd med smukt design.
Libratones mission er at sætte musikken fri, og med de tre nye bærbare bluetooth-højttalere,
bliver det nu muligt at få yndlingsmusiken med overalt:
”I dag er vi alle sammen audiofile. For rigtig mange er det naturligt at tage sin egen playliste og
bluetooth-højttaler med, når vi mødes med vennerne i parken, tager på ferie eller til fest.
Soundtracket til vores liv bliver skabt, når vi udforsker verden, lever vores liv, og er sammen
med venner og familie. Det er derfor, vi har vi skabt tre ultrabærbare bluetooth-højtalere. Vores
nye produkter er skabt til at hænge på cyklen, stå i græsset eller komme med på stranden, så
musikken i endnu højere grad bliver en del af hverdagens oplevelser,” siger Jan McNair, CEO
hos Libratone.
Flexibelt design med lyden i centrum
Med Libratone ONE CLICK i centrum lancerer Libratone en helt ny serie af ultrabærbare
bluetooth-højttalere, der ikke går på komprimis med lyden. Jan McNair fortsætter: ”I dag er
mange udendørs bluetooth-højttalere designet til at modstå ekstreme vejrforhold, og går derfor
i mange tilfælde på kompromis med kvaliteten af lyden. Vi havde den modsatte tilgang med
ONE CLICK, og satte spørgsmålstegn ved, hvad det rent faktisk betyder at sætte lyden i
centrum for hverdagens aktiviteter på farten”. Løsningen blev ONE CLICK, der har en
stødabsorberende ramme, hvor en strop og en krog/lås kan klikkes af og på, alt efter hvad
omgivelserne kræver. Der vil løbende blive tilføjet nye accessories til serien, så højttalerne kan

bruges på endnu flere måder. Fx introduceres der snart en
lang strop, så højttaleren også kan bæres som en taske over skulderen.
Udvalgte designdetaljer og features ved den nye ultrabærbare bluetooth-serie:
• Libratone ONE CLICK og Libratone ONE STYLE er formet som bøger, så de nemt glider
ned i en rygsæk eller skuldertaske
• Libratone TOO har form som en vandflaske og passer fx ned i siden på mange rygsække
• På Libratone ONE CLICK kan den støddæmpende ramme med et enkelt klik udskiftes
med et håndtag i toppen eller en lille lås/krog, så man kan hænge den på et cykelstyr, en
krog på badeværelset eller lignende
• To Libratone bluetooth-højttalere kan linkes, og dermed give en endnu større
musikoplevelse. Inden for nærmeste fremtid vil det også blive muligt at linke til ZIPP og
ZIPP MINI
• Speakerphones - bluetooth-højtalerne kan bruges som speakerphones, så man kan
besvare et opkald via højtaleren
• Vandafvisende - selv hvis regnen kommer, kan der lyttes til musik
• Batterilevetid på mindst 12 timer
• Unik 360° FullRoom™-teknologi, så den store lyd kan glæde en stor gruppe
• Muligt at koble to enheder til den samme bluetooth-højttaler, så brugerne kan skiftes til
at sætte musik på
• Betjenes enten via Libratones app eller touchpanelet på højttaleren
• Speakerphone
Produktinfo, Libratone ONE CLICK:
• Mål: 12 x 4,1 x 20,5 cm
• Vægt: 900 gram
• Fås i tre farver: Graphite Grey, Cloudy Grey og Caribbean Green
• I pakken: Højttaler, USB kabel, quick guide, 1 kort strop og en
lås/krog
• Vejl. udsalgspris: DKK 1.499,• Kan købes på www.libratone.dk fra 15. juni 2016, og hos udvalgte
forhandlere kort tid efter.
Produktinfo, Libratone ONE STYLE:
• Mål: 12 x 4,1 x 20,5 cm
• Vægt: 900 gram
• Fås i tre farver: Graphite Grey, Cloudy Grey og Caribbean
Green
• I pakken: Højttaler, USB kabel og quick guide
• Vejl. udsalgspris: DKK 1.499,• Kan købes på www.libratone.dk fra 15. juni 2016, og hos
udvalgte forhandlere kort tid efter.
Produktinfo Libratone TOO:
• Mål: 21 x 6,5 x 5,9 cm
• Vægt: 588 gram
• Fås i tre farver: Graphite Grey, Cloudy Grey og Caribbean Green
• I pakken: Højttaler, USB kabel og quick guide
• Vejl. udsalgspris: DKK 1.199,• Kan købes på www.libratone.dk fra ultimo juni 2016, og hos
udvalgte forhandlere kort tid efter.
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Om Libratone
Libratone blev grundlagt i 2009, og det danske firma var blandt de første til at forene æstetik,
skandinavisk design og god lyd. Libratones mission er at sætte musikken fri og flytte højttalerne
fra stuens skammekrog til særlige yndlingsspots i boligen, hvor du rent faktisk kan se dem – og
være stolt af dem. Det gør de så godt, at Libratones klassiske ZIPP-højttaler i foråret 2016
vandt den prestigefulde Red Dot Award, en af verdens mest toneangivende designpriser, for at
kombinere trådløs frihed med elegant design.
I 2014 fik Libratone tilført en stor sum penge og teknologisk know-how fra Kina, og det har
givet firmaet mulighed for at tage et syvmileskridt fremad. Med den nye teknologi er ældre
produkter nu langsomt udfaset og erstattet med nye, innovative lydsystemer for designelskere.
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Instagram: @Libratone
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