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Pressmeddelande 2005-08-23 
 
NetOnNet introducerar ny produktserie med hörlurar  
 
Under augusti introducerar NetOnNet en ny produktserie med hörlurar under det egna 
varumärket Avant. Produktserien omfattar såväl små och smidiga in-ear-hörlurar som 
större slutna HiFi-hörlurar. NetOnNet har sedan tidigare med stor framgång introducerat 
produkter under egna varumärken i ett stort antal produktsegment, och nu har turen 
kommit till hörlurar.  

 
Avant-hörlurarna kommer genom kombinationen av hög funktionalitet, bra 
ljudkvalitet och mycket fördelaktig prissättning att sätta rejäl press på 
konkurrenterna. Att MP3-spelare vid det här laget hunnit bli mycket stort på 

marknaden har nog ingen missat. Detta har även fört med sig en ökande 
efterfrågan på smidiga och bekväma hörlurar.  
 
Viktigt hos hörlurar för bärbara spelare är, förutom att de 

givetvis måste låta bra, att de är lätta och smidiga samt sitter 
bra även när användaren rör sig mycket. Ett bra exempel 

på en sådan hörlur är Avant PlugIn; en in-ear-hörlur 
med mycket bra ljudkvalitet 
genom kraftfull bas och klockren 

diskant. Avant PlugIn sitter bekvämt 
på plats i öronkanalen där den sluter tätt och 

eliminerar störande ljud utifrån. För den som vill lyssna på musik under en löptur i skogen är Avant 
HX-20 ett mycket bra val. Genom s.k. sportclip-design är det inga problem att få lurarna att sitta 
på plats när man idrottar. Till de små in-ear-hörlurarna i serien räknas också HX-10 och HX-11. 
HX-11 levereras med halsband för optimal komfort.  
 
I serien finns även de slutna HiFi-hörlurarna Avant HX-40, som framför allt vänder sig till kräsna 
användare som vill få bästa möjliga ljud vid lyssning hemma på stereon. HX-40 är lite större än de 
andra lurarna i serien och erbjuder maximal komfort och en ljudkvalitet som man tidigare har fått 
betala betydligt mer för för att få uppleva. I produktserien finns också den lite lättare och luftigare 
öppna luren HX-30.  
 
 
 
 
 
 

  Avant PlugIn Avant HX-10 Avant HX-11 Avant HX-20 Avant HX-30 Avant HX-40 

Pris 129:- 79:- 99:- 99:- 99:- 299:- 

Typ InEar InEar InEar InEar/SportClip Öppen Sluten 

Trådlös/Överföring Nej/Tråd Nej/Tråd Nej/Tråd Nej/Tråd Nej/Tråd Nej/Tråd 

Frekvensområde 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 

Kabellängd 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 3m 

Kontakt 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 och 6,3 mm 

Impedans 16 ohm 16 ohm 16 ohm 16 ohm 32 ohm 32ohm 

Vikt 7g 7g 7g 20g 50g 285g 

 
Mer information om produkterna finns på www.netonnet.se. Högupplösta bilder finns under Press/Finansinfo. 
För ytterligare information kontakta Roger Halvarsson, NetOnNet på telefon 033-488 479 eller mobiltelefon 
0704-888 822. Pressmeddelandet finns också tillgängligt på www.netonnet.se 


