
 

 

 
 

 
 
PRESSMEDDELANDE  14 februari 2019 
 
VÄRLDENS FÖRSTA FLEXOUND AUGMENTED AUDIO CINEMA ÖPPNAR I FINLAND   
 
Den första kommersiella biografen med FLEXOUND Augmented Audio™ kommer att bjuda 
biobesökarna på en fantastisk ljudupplevelse från och med 15 februari.  Den första 
biografen ligger i Norden i Mäntyharju, Finland.  Du kan också uppleva och köpa den 
patenterade tekniken i Las Vegas på CinemaCon, den 1-4 april, 2019. 
 
FLEXOUND Augmented Audio™ för biografer kompletterar nuvarande ljudsystem.  Den 
kombinerar högkvalitativt surroundljud med fysisk vibration, vilket skapar en unik, uppslukande 
bioupplevelse.  Tekniken erbjuder en enastående ljudkvalitet på varje sittplats oberoende av dess 
placering.  Det förbättrar dialogens tydlighet och möjliggör lägre ljudvolymer i salongen.  Förstärkt 
ljud kräver ingen bärbara tillbehör.   
 
"Vi erbjuder biografer en högkvalitativ konkurrensfördel framför hemunderhållning.  Ingen remix 
eller omkodning behövs.  Vi jobbar nu på flera nya bioprojekt internationellt, främst i de asiatiska 
länderna, men är mycket glada över att den första Flexound-biografen är i Finland.", säger 
Flexounds VD Mervi Heinaro. 
 
FLEXOUND Augmented Audio™ har en nyckelfärdig teknik och affärsmodell.  Resultat från 
omfattande testning på pilotbiografen visar att det förstärkta ljudet: 
 - Ökar publikens intresse för filmen 
 - Förbättrar ljudkvaliteten, även hos de bästa aktuella biosystemen 
 - Gör att konsumenterna vill betala extra för den förstärkta ljudfilmsupplevelsen. 
 
"Vår teknik är universell och kan användas för ett brett utbud av säten.  Minimalt underhåll och 
lång livslängd är fundamentalt.  Vi täcker hela ljudområdet och vibrationen med endast en 
Flexound-modul per sittplats", säger Flexounds chef för biografen Mika Oesch.   
 
Upplev FLEXOUND Augmented Audio™ på CinemaCon, Las Vegas den 1-4 april 2019 och ta 
nästa stora biohändelse till dina biosalonger. 
 
Kontakt for ytterligare information:  
Mika Oesch, filmchef, tel. +358 40 578 0771, mika@flexound.com 
Mervi Heinaro, VD, tel. +358 40 553 1000, mervi@flexound.com 
 
Mediakit och foton:  Jessica Wang-Kärnä, tel. +358 44 360 1910, jessica@flexound.com  
 
Flexound Augmented Audio™ har designats och tillverkats i Finland.  Flexound-teamet började arbetet 2015 för att 
hjälpa autistiska och funktionshindrade barn genom att lägga till känslan av beröring till musik.  Den mångsidiga, globalt 
unika tekniken kan integreras i kuddar, biograf- och bilsäten, spelstolar, möbler, osv.  Det patenterade FLEXOUND 
Augmented Audio™-systemet har vunnit många hjärtan och internationella utmärkelser.  Flexound är medlem i ICTA 
(International Cinema Technology Association).     
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