
Lumigon lancerer nyt designer-headset 
 
Designet og udviklet i Danmark og fremstillet i ultra-hårdt rustfrit stål. Sætter headsettet nye 
standarder for lyd, stil, pasform og kvalitet.   
 
København, november 2015 - Lumigon's nye headset H2 har et stilfuldt design og er 
opbygget med stor præcision i mindste detaljer. Metaldelene er lavet af det fineste marine-
grade rustfrit stål for at give maksimal styrke og beskyttelse mod korrosion. Det er den ideelle 
lyd ledsager til alle, der sætter pris på enestående lyd og perfekt pasform i et unikt dansk 
design. 
 
Lumigon headsettet fås i forskellige farver, samt i en diskret elegante 24 karat guld-udgave. 
Guld på hovedtelefonstikket er ikke bare for et syns skyld, det sikre optimal forbindelse og 
lyd kvalitet. 
 
Headsettet udstråler kvalitet, flot design, og virker på alle smartphones. Ledningen er dækket 
med glat flettet slidstærkt stof, for at undgå irriterende sammenfiltring, hvilket er en typisk 
ulempe ved mange headsets. Der er en elegant og brugervenlig inline-mikrofon og 
fjernbetjeningsenhed, der både fungerer som en volumenkontrol og lader dig skifte mellem 
dine funktioner. Headsettet lyder fantastisk og leverer en skarp, klar Hi-Fi-lyd med en 
dynamisk dyb bas, der garanterer en rig lydoplevelse på tværs af alle musikgenrer. 
 
Det handler ikke kun om udseende og lyd, det nye headset har en ergonomisk pasform og gør 
ikke brug af Gummipropper, men hviler istedet behageligt i ørene. Headsettet er svedsikkert 
og den lette vægt betyder, at det er den perfekte følgesvend til træning. 
 
Lumigon headsettene vil være tilgængelige fra December 2015. Forudbestil i dag via 
Lumigon.com/webshop. Udsalgsprisen for rustfrit stål-versionen i forskellige farver er DKK 
399 og guld-udgaven er tilgængelig for DKK 1990. 
 
Lige siden Lumigon blev grundlagt i 2009, har produkterne altid handlet om flot design og 
fremragende kvalitet med en funktionalitet, der passer ind i hverdagens behov. Det er her, stil 
og kvalitet holder kommer på linie med innovative funktioner og ergonomi. Den filosofi 
kommer klart til udtryk i det nye headset. Tag det med overalt, når som helst. Se skarp ud, få 
fantastisk lyd og en perfekt pasform. 
 
Om Lumigon 
Hos Lumigon designer og udvikler vi smartphones. Vi har hovedkvarter i København og får 
vores inspiration fra de skandinaviske designtraditioner, der er kendt for deres funktionelle og 
minimalistiske elegance. Vi er en privatejet virksomhed med stor erfaring inden for 
forbrugerelektronik, mobilsoftware og -distribution. 

Læs mere om Lumigon på www.lumigon.com  
 
Produktbilleder er tilgængelige på  http://lumigon.com/press.html 
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