
Lumigon kunngjør nytt designerhodesett  
 
Designet og utviklet i Danmark og konstruert i superbestandig rustfritt stål. Hodesettet setter 
nye høye krav til lyd, stil, passform og kvalitet. 
 
KØBENHAVN,  november 2015 – Lumigons nye hodesett har en stilig design og er bygget 
med presisjon i hver detalj. Metalldelene er laget av den fineste rustfritt marinestål for 
maksimal styrke og beskyttelse mot korrosjon. Det er det ideelle lydproduktet for alle som 
verdsetter suveren lyd og passer perfekt i en unik dansk design.  
 
Det finnes ulike farger å velge mellom, samt den diskrete, elegante utgaven i 24-karat gull. 
Gullet på øretelefonkontakten er ikke bare til pynt. Det forbedrer ledningsevnen og 
signalresponsen betydelig. 
 
Hodesettet viser kvalitet og flott design og fungerer på alle smarttelefoner. Ledningen er 
dekket med et glatt slitesterkt flettet stoff for å hindre irriterende floker, som er en typisk 
ulempe med mange hodesett. Det er en nyttig integrert mikrofon- og fjernkontrollenhet som 
fungerer som en volumkontroll og lar deg bytte til og fra samtalene enkelt. Hodesettet høres 
fantastisk ut og leverer skarp, klar hi-fi-lyd med en dyp responsiv bass som garanterer en rik 
lytteropplevelse på tvers av alle musikksjangere. 
 
Det handler ikke bare om utseende og lyd – det nye hodesettet har en ergonomisk passform 
og er svært behagelig uten bruk av gummiinnsatser. Den er lett og svettesikker, som gjør den 
til den perfekte følgesvennen for trening.  
 
Lumigon-hodesettene er tilgjengelig fra desember 2015. Forhåndsbestill via 
Lumigon.com/webshop. Utsalgsprisen for versjonen i rustfritt stål i forskjellige farger er € 55 
og gullutgaven er tilgjengelig for € 269. 
 
Helt siden Lumigon ble grunnlagt i 2009, har produktene alltid handlet om flott design og 
ypperlig kvalitet med praktisk funksjonalitet. Stil og kvalitet er like viktig som innovative 
funksjoner og ergonomi. Den filosofien er tydelig uttrykt i det nye hodesettet. Ta den med 
hvor som helst, når som helst. Se bra ut, få flott lyd og en perfekt passform. Hva er det ikke å 
like? 
 
Om Lumigon 
Hos Lumigon designer og utvikler vi smarttelefoner. Vårt hovedkontor ligger i København, 
og vi henter inspirasjon fra skandinaviske designtradisjoner kjent for funksjonell og 
minimalistisk eleganse. Vi er et privateid selskap med bred erfaring innen 
forbrukerelektronikk, mobilprogramvare og -distribusjon. 

Finn ut mer om Lumigon på www.lumigon.com 

Produktbilder er tilgjengelige fra  http://lumigon.com/press.html 

Pressekontakt 
press@lumigon.com 
 

 

 


