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LÅT MUSIKEN FLÖDA I ALLA RUM MED LG MUSIC FLOW
LG:s nya nätverkshögtalare i tre olika storlekar och en soundbar ger dig fantastiskt
HD-ljud i hemmets alla rum. Oavsett om du föredrar att lyssna på musiken via Spotify,
Deezer, Rhapsody, Rdio eller en annan källa får du det perfekta ljudet med
LG Music Flow.
Stockholm, 4 september, 2014 — LG
Electronics lanserar nu LG Music Flow för alla
musikälskare – en helt ny produktfamilj med
trådlösa högtalare för hemmabruk. Med LG
Music Flow blir det enklare än någonsin att
trådlöst spela upp musik med fantastisk
ljudkvalitet i hemmets alla rum. Produktserien
består av de tre högtalarna H3, H5 och H7 samt
soundbaren HS6 och nätverksbryggan R1.
– LG Music Flow tar det snabbväxande
begreppet trådlösa ljudsystem till en helt ny nivå
med sin smarta bekvämlighet och överlägsna ljudkvalitet, säger Erik Åhsgren, nordisk
produktspecialist på Home Entertainment på LG Electronics. Med vårt avancerade
ljudsystem kan du skapa ett personligt soundtrack som inte bara följer dig från rum till
rum, utan också startar så snart du kommer in genom dörren. Våra utvecklare har satt en
helt ny standard genom att införa funktioner som aldrig setts tidigare på konkurrerande
enheter inom samma segment.
Starta med en högtalare och bygg ut för den perfekta ljudupplevelsen
Med LG Music Flow kan användare starta med bryggan (R1) och valfri högtalare i ett
rum och därefter bygga vidare med fler högtalare tills musiken flödar genom hela
hemmet. Med tre olika storlekar blir det enkelt att matcha din LG Music Flow-högtalare
med din övriga inredning och soundbaren HS6 med dess trådlösa subwoofer är
utformade för att passa till de flesta av dagens moderna TV-apparater.
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LG Music Flow-högtalarna utnyttjar dubbla frekvensband för den trådlösa
uppkopplingen vilket ger ett oerhört stabilt nätverk med fantastiskt ljud utan drop-outs
eller andra störningar.
Inbyggda musiktjänster
Med LG Music Flow spelar du sömlöst och enkelt upp musik från mängder av
musiktjänster såsom Spotify, Deezer, Rhapsody eller Rdio*. Med den kostnadsfria
appen LG Music Flow Player styr du musiken direkt från din smartphone. Med appen
kan du spela upp musik från källor i ditt nätverk såväl som bestämma vilken stämning
du vill ha och låta LG Music Flow sköta resten.
Mer information och tekniska specifikationer
Läs mer om produkterna och tekniska specifikationerna samt produktfilmen på:
http://www.lg.com/se/ljud
http://youtu.be/DxdNmA0JoSQ
Pris och tillgänglighet
LG Music Flow H3, H5, H7, HS6 (soundbar) samt R1 (bridge) finns tillgängliga från
och med september med ett cirkapris på 3 290, 2 290, 1 690, 5 990 respektive 499
kronor.
Högupplösta bilder
För högupplösta produktbilder, gå till LG:s bildarkiv och skriv produktnamnet i
sökrutan.
* Musiktjänster kan kräva separata abonnemang och ingår inte med LG Music Flow.
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Om LG Electronics
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) är en av världens största leverantörer och en innovatör inom hemelektronik,
vitvaror och mobil kommunikation med 87 000 anställda fördelat på 113 kontor runtom i världen. LG uppnådde en
global omsättning av 53,10 miljarder USD under 2013. LG består av fem affärsområden – Home Entertainment,
Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solution och Vehicle Components – och är
en av världens största tillverkare av platt-tv, mobiltelefoner, luftvärmepumpar, tvättmaskiner och kylskåp. Sedan
oktober 1999 återfinns LG Electronics även i Norden. Den nordiska omsättningen uppgick 2013 till nära 2 miljarder
SEK. För mer information besök www.lg.com.
Om LG Electronics Home Entertainment
LG Home Entertainment Company (HE) är en ledande global tillverkare av TV-apparater, monitorer, kommersiella
skärmar, audio- och videoprodukter, datorer och säkerhetssystem. LG strävar alltid efter att föra tekniken framåt med
fokus på att utveckla produkter med smarta funktioner och stilren design som möter de globala konsumenternas
behov. LG:s konsumentprodukter inkluderar CINEMA 3D Smart TV, OLED-TV, IPS-monitorer samt
hemmabiosystem, Blu-ray-spelare och externa lagringsprodukter. LG:s kommersiella B2B-produkter inkluderar
digital signage, hotell-TV, videokonferenssystem och IP-säkerhetskameror.
För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Glaas
PR Manager
LG Electronics Nordic AB
Box 83, 164 94 Kista
Mobil: +46 (0)73-316 17 69
E-post: hanna.glaas@lge.com

Erik Åhsgren
Product Specialist HE
LG Electronics Nordic AB
Box 83, 164 94 Kista
Mobil: +46 (0)72 162 91 10
E-post: erik.ahsgren@lge.com
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