
JBL verkoopt wereldwijd 100 miljoen speakers

IFA 2019, 5 SEPTEMBER 2019 – JBL heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Wereldwijd zijn er

100 miljoen draagbare luidsprekers van JBL verkocht. Ter vergelijking: dat is de hele bevolking

van Duitsland en Nederland die in het bezit zijn van een JBL luidspreker, met nog een aantal

miljoen reserve! Of je nu van pop, EDM of grime houdt, JBL zorgt ervoor dat er over de hele

wereld muziek wordt verspreid en mooie momenten worden gecreëerd. 

http://news.jbl.com/


OVER JBL

Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al ruim zeventig jaar zijn we dé
keus voor artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-car-
stereo's en draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd
voor dat beetje extra.

JBL is voortdurend bezig om hun producten te ontwikkelen. Van de JBL Go, Clip, Charge,

Pulse, Xtreme en Boombox tot aan de nieuwe limited edition van JBL Flip 5 'Ocean' en 'Forest'

die gemaakt zijn van gerecycled plastic. Om te begrijpen hoe mensen het liefst genieten van

muziek, hecht JBL veel waarde aan consumentenonderzoek. Meer dan 40 technici op het

gebied van akoestiek, software, mechanica en elektronica werken aan het ontwerp van één

enkele luidspreker, met als doel het beste uit de luidspreker te halen. 

JBL brengt muziek in het leven wanneer je ook wilt en waar je ook bent. Of je nu muzikant of

sporter bent, in de horeca werkt of auto’s verkoopt, JBL zorgt voor blije gezichten dankzij de

kracht van muziek. Al meer dan 70 jaar ontwerpen, creëren en testen de ingenieurs van JBL

onze producten om jou altijd het allerbeste te kunnen bieden. Dankzij deze innovatieve kracht

is JBL nu al vijf jaar achtereen marktleider. We vieren dit door smiles te tellen #100Msmiles.

"JBL heeft een welverdiende reputatie voor het verleggen van de grenzen van premium audio

dankzij een gepassioneerd team van audio-experts en productontwerpers met een speciale

focus op de luisterervaring", aldus Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Audio Division.

“JBL bewijst steeds opnieuw hoe belangrijk het is om producten te creëren die de wensen en

behoeften van onze consumenten weerspiegelen. Deze bijzondere mijlpaal van 100 miljoen

luidsprekers zegt veel over onze visie en het vermogen van de JBL ingenieurs om aan die

behoeften te voldoen.”
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