
   

 
Pressmeddelande, Augusti 2018 
 

AfterShokz presenterar Trekz Air - trådlösa 
sporthörlurar med benledningsteknik  
 
AfterShokz som tidigare lanserat sporthörlurarna Trekz Titanium med stor framgång presenterar nu 
efterföljaren – Trekz Air. Prisbelönta hörlurar med benledningsteknik som har utvecklats 
tillsammans med elitidrottare - och som också är det säkraste alternativet till traditionella 
sporthörlurar eftersom du hör din omgivning samtidigt som du lyssnar.  
 

	
	

Med sin fjäderlätta design är Trekz Air fylld med funktioner för aktiva människor som vill lyssna på 
musik eller en favoritpodd medan de cyklar, springer, vandrar eller promenerar. Trekz Air som 
fungerar med hjälp av benledningsteknik, så kallad “Bone Conduction”, gör att du kan njuta av din 
favoritmusik eller favoritpodd och samtidigt höra din omgivning. Något som tidigare i trafiken varit 
förknippat med stora risker.  
 
Benledningstekniken i AfterShokz Trekz Air innebär att ljudet går 
direkt via skallbenet, från kindbenet in i örat – och inte via 
trumhinnan. Hörlurarna placeras på kindbenen, precis framför 
öronen. Det lämnar dina hörselgångar öppna, vilket gör att du 
kan vara uppmärksam på ljud i din omgivning. Säkert och 
praktiskt för alla som vill höra sin omgivning i trafiken eller ute i 
naturen. 
 
Förbättringar från föregångaren Trekz Titanium är ett minskat ljudläckage, eliminering av brus vid 
samtal, en förbättrad antenn för Bluetooth och en ny design för att skapa ett bättre basljud. 
 
 
 
 
 



   

 
Fjäderlätt design 
Trekz Air är framtagna för att användas av atleter och väger endast 50 gram, vilket är 20% lättare än 
föregångaren Trekz Titanium. Hörlurarna är gjorda av titan vilket också ger flexibilitet, en säker 
passform och full komfort. 

 
OpenFit™ Design: AfterShokz hörlurar har något som kallas ”open ear-design” som gör att du enkelt 
lyssna på musik eller ringa ett samtal utan att stänga ute ljud från omvärlden. Praktiskt och säkert! 
 
PremiumPitch+™: Benledningsteknik har fått kritik för att generera en svag bas och för att läcka ljud. 
Trekz Air är förbättrad på båda dessa punkter och utrustad med patenterade PremiumPitch+™- och 
LeakSlayer™-som eliminerar ljudläckage nästan helt. 
 
Svettresistans: Trekz Air är framtagna för att klara svettiga pass och dåligt väder.  De har en IP55-
certifiering och stöter även bort svett, fukt och imma så att du kan träna lika hårt varje gång!  
 
Sex timmar av samtal och musik: Vid laddning fullt i 1,5 h kan du lyssna och prata i telefon med Trekz 
Air i minst 6 timmar. 
 
Audrey Says™: AfterShokz har rösten Audrey som guidar dig genom träning, samtal, parning, batteritid 
och allt däremellan. 
 
Trekz Air finns i färgerna Slate Gray, Midnight Blue, Forest Green och Canyon Red. 
Ca. pris: 1599 kr.  
 
Bilder för nerladdning 
Ladda ner imagebilder här eller produktbilder här 
 
Följ AfterShokz Sverige på Facebook här och vårt nya Instagram-konto @aftershokz_sweden 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Magdalena Höglund, presskontakt, Highland PR 
Tel: +46 733 338840 eller e-post: magdalena@highlandpr.se 
 
 
Om AfterShokz 
AfterShokz – sporthörlurar med benledningsteknik som gör dig öppen för världen utanför. Sluta aldrig 
lyssna! Sluta aldrig upptäcka! www.aftershokz.com 
 
AfterShokz levererar en patenterad benledningsteknik – så kallad Bone conduction technology, som 
ursprungligen var utvecklad för militär användning (av Voxtech år 2001), för att sedan komma in i personers 
vardagsliv genom sport, mobil- och Bluetooth-hörlurar. Hörlurarna levererar premium stereoljud och är de 
enda på marknaden med en helt öppen design för öronen och som utlovar komfort och säkerhet som är 
oöverträffbar.  

 


