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Libratone  lanserar  ZIPP-högtalare  i  sommarfärgerna  pastellblå  och  
nude    

 

          
 

Sommarkollektionen  2017    
Libratone  expanderar  ZIPP-familjen  och  introducerar  två  nya  färger  i  sommarkollektionen  för  2017.  Den  nya  

kollektion  möter  de  senaste  trenderna  inom  livsstil  och  är  ett  djärvt  avsteg  från  den  helsvarta  Nordic  Black  som  

lanserades  tidigare  i  år.  Först  ut  är  Libratone  ZIPP  i  färgen  pastellblå  –  inspirerad  av  naturen  och  designad  för  att  

komplettera  säsongens  hem-  och  inredningstrender  för  att  ge  en  vårkänsla  till  varje  hem.  Libratone  lanserar  även  

Libratone  ZIPP  i  färgen  nude.  Färgen  är  enkel  och  chic  och  adderar  en  touch  av  elegans  till  hemmet.    

  

Product  Management  Director  på  Libratone,  Uffe  Kjems  Hansen,  förklarar  “Efter  att  ha  analyserat  inrednings-  och  

livsstilstrender  och  ett  helt  spektrum  av  färger,  beslutade  vi  om  färgerna  pastellblå  och  nude,  eftersom  de  bäst  

representerar  säsongen  och  Libratones  varumärke  samt  kompletterar  det  redan  befintliga  utbudet.  De  nya  färgerna  

riktar  sig  till  alla  som  älskar  signaturdesignen,  högtalarens  funktionalitet  och  trendiga  kulörer”.  

  

Se  mer  om  processen  att  ta  fram  sommarens  färger:  https://www.youtube.com/watch?v=OnrNQAcUZfE  

  

Högtalare  för  alla  
Det  danska  trådlösa  högtalarföretaget  Libratone  är  världsberömt  för  sin  ikoniska  skandinaviska  design,  rika  

ljudupplevelse,  utmärkta  användarupplevelse  samt  unika  färger  och  tyger.  Det  finns  en  ständigt  växande  frihet  att  

välja  bland  –  ett  urval  av  ytterligare  tio  färgglada  variationer  är  tillgängliga  och  15  överdrag  att  välja  bland.  

Högtalarna  och  dess  unika  färger  är  personligt  utformade  för  att  passa  alla  olika  typer  av  stilar  och  smak.    

  

  

  

  

  

  



	   

Musik  att  röra  sig  till  
Libratone-högtalarna  är  utrustade  med  ett  snyggt  läderhandtag  och  är  konstruerade  för  att  vara  lätta  och  

ultraportabla.  Libratones  högtalare  släpper  musiken  fri  och  gör  att  musikälskare  kan  njuta  av  sin  musik  överallt  

hemma.  

  

ü   Förutom  att  vara  ett  bärbart  inredningselement  ger  ZIPP  en  överlägsen  360  graders  musikupplevelse.    

ü   Användaren  kan  lagra  fem  Spotify-spellistor  eller  radiokanaler  direkt  på  ZIPP-enheten.    

ü   Den  dedikerade  Libratone-appen  tillåter  användaren  att  ansluta  upp  till  sex  högtalare  i  ett  multiroom-

system.    

  

Återförsäljare  och  priser    
Libratones  överdrag  i  färgerna  pastellblå  och  nude  kommer  att  finnas  tillgängliga  för  289  kronor  på  Libratone.se  i  

början  av  maj  2017  och  hos  utvalda  återförsäljare.  ZIPP-högtalaren  kostar  2999  kronor  och  ZIPP  Mini  1999  kronor.  

  

–  SLUT  –  

  

För  mer  information,  vänligen  kontakta:  
Amina  Korlat,  presskontakt  Libratone  i  Sverige  
070-846  84  76,  amina@rippler.se  
  
Anna  Rydegran,  presskontakt  Libratone  i  Sverige  
076-866  74  38,  anna@rippler.se  
  
Pressmaterial:  www.libratone.com/press    
Facebook:  www.facebook.com/Libratone    
Twitter:  @Libratone    
Instagram:  @Libratone    
Shop:  shop.libratone.com    
  
  
Om  Libratone      
Libratones  uppdrag  är  att  befria  ljudet  och  öka  människors  upplevelse  av  musiken  i  streaming-eran.  Företaget  
grundades  2009  och  var  ett  av  de  första  ljudföretagen  som  la  stor  vikt  vid  den  estetiska  utformningen  av  högtalare  
genom  att  flytta  ut  högtalarna  från  hörnen  och  in  i  rummen,  närmare  användarna,  för  konsumenter  på  språng.  De  är  
formgivna  enligt  skandinavisk  designtradition  och  ger  ett  varmt  och  fylligt  ljud  som  tillsammans  med  de  vackra  textilierna  
ger  en  ljusare  och  varmare  lyssningsupplevelse.  2014  välkomnade  företaget  en  kinesisk  investeringspartner  med  
teknikska  muskler  vilket  ledde  till  ett  stort  tekniskt  steg  framåt.  Lanseringen  av  SoundSpace  och  den  nya  ZIPP-familjen  
2015  är  det  första  resultatet  av  det  nya  samarbetet  och  markerar  en  nystart  för  varumärket  Libratone.    
www.libratone.com  
Libratones  huvudkontor  är  baserat  i  Köpenhamn  och  regionala  kontor  finns  i  Santa  Clara  (USA)  och  Beijing  (Kina).  

  
  


