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Feest! JBL viert 75 jarig bestaan!
Na driekwart eeuw staat JBL nog altijd garant voor geweldig
geluid

⏲

https://news.jbl.com/


STAMFORD, CT – 7 januari 2021 – HARMAN International, producent van apparaten en

technologie voor automobiel, consumenten en bedrijven, viert het 75-jarig jubileum van haar

merk JBL. Het eerste product, de D101, werd driekwart eeuw geleden uitgebracht door

oprichter James B. Lansing en tot op de dag van vandaag zijn de producten mateloos populair.

JBL is partner van de meest iconische evenementen uit de muziekindustrie en wordt door zowel

professionals als consumenten gewaardeerd voor haar kenmerkende JBL sound. Het geluid van

JBL geeft energie en zorgt altijd voor dat beetje extra. 

Een passie voor innovatie

Innovatie met aandacht voor detail is en blijft een belangrijke drijfveer voor JBL. De afgelopen

tientallen jaren hebben JBL’s talentvolle technici met passie gewerkt om nieuwe technologieën

te produceren, marktleidende audio te ontwikkelen en de standaard op het gebied van design

steeds hoger te leggen. Nog steeds bewandelt JBL haar eigen pad bouwt het merk aan een

toekomst waar innovatie centraal staat. 

Fantastisch dat JBL alweer 75-jaar bestaat. De geschiedenis is voornamelijk te
danken aan JBL's toewijding aan kwaliteit en innovatie, waarbij de consument
altijd centraal staat. De luisterervaring heeft altijd JBL's keuzes bepaald en in
de loop van de decennia heeft JBL continu de beste audio- en lifestyle-
ervaringen geboden voor luisteraars overal ter wereld.”
— Dave Rogers, President HARMAN Lifestyle Division

Wereldwijd 100 miljoen verkochte draagbare luidsprekers

JBL werd in 1946 opgericht door James B. Lansing; een technicus met een passie voor

innovatie. JBL heeft zich altijd sterk gemaakt voor de evolutie van audiokwaliteit. Vandaag de

dag worden JBL luidsprekers wereldwijd in meer dan de helft van de bioscopen, stadions en

muziekpodia gebruikt. Met wereldwijd 100 miljoen verkochte draagbare luidsprekers, is JBL

marktleider in draagbare luidsprekers en tevens het snelstgroeiende hoofdtelefoonmerk ter

wereld. 

http://www.harman.com/


JBL geeft energie
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Muziek is een universele taal met een kracht die verder reikt dan grenzen en verschillen. JBL

weet dat en heeft dan ook een unieke rol gespeeld in de geschiedenis van muziek. Zo was het

merk trouwe bondgenoot van grootse evenementen en gedenkwaardige momenten als

Woodstock, the Grateful Dead Wall of Sound en Tomorrowland. Samen met ambassadeurs als

Bebe Rexha, Mabel, Armin van Buuren, Lucas Hernandez en NBA legend en MVP Giannis

Antetokounmpo bezorgt JBL fans onvergetelijke momenten en geweldig goed geluid. Overal ter

wereld, op elk moment, worden luisteraars wakker met muziek die wordt afgespeeld op een

draagbare JBL-luidspreker, gaan ze los op de muziek via het JBL-geluid in hun auto op weg

naar hun werk, motiveren ze zichzelf in de sportschool met hun favoriete deuntjes op een JBL-

hoofdtelefoon, genieten ze van livemuziek aangedreven door JBL-luidsprekers, of ontspannen

ze met een filmpje via de JBL-soundbar. Elke dag opnieuw versterkt JBL op talloze manieren

het vermogen van muziek om mensen met elkaar te verbinden en het leven leuker te maken. 
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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.
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