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JBL verwelkomt de JBL Go 3 Eco en Clip 4 Eco
Twee van de populairste Bluetooth-luidsprekers, nu milieuvriendelijk

AMSTERDAM – 30 augustus 2022 – Een nieuw innovatief en duurzaam ontwerp met

dezelfde rijke JBL Pro Sound prestatie. De twee draagbare favorieten van JBL zorgen nu ook op

een duurzame manier voor een geweldig geluid.

De basis van de nieuwe draagbare luidsprekers bestaat voor 90% uit PCR (Post Consumer

Recycled) plastic en de stof om de luidspreker heen is 100% gerecycled. Daarnaast worden ze

geleverd in de meest duurzame JBL-verpakking tot nu toe. Het nieuwe, innovatieve en

milieuvriendelijke ontwerp vermindert het gebruik van nieuw plastic aanzienlijk, waardoor er

meer afval-plastic gerecycled wordt en de CO2-voetafdruk van het product kleiner is.
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JBL Go 3 Eco is dé ultra-draagbare speaker uit de JBL-lijn. Laad ‘m op en bereid je voor op een

geweldige ervaring. Deze mini speaker speelt tot wel vijf uur op één laadbeurt, met rijk geluid

en een uitstekende bas. Of je nou op het strand of in het park bent, de IP67-waterbestendige en

stofdichte JBL Go 3 Eco zorgt altijd voor plezier. 

 

De compacte JBL Clip 4 Eco combineert maar liefst tien uur speeltijd met een goede bass. Met

de geïntegreerde clip kan je makkelijk overal je muziek meenemen. Hang hem bijvoorbeeld aan

je backpack of fiets en laat de Clip 4 Eco jouw ervaring verrijken.

 

“Onze nieuwe JBL Go 3 Eco en Clip 4 Eco draagbare speakers zijn ontworpen met de

luisteraar en het milieu in het achterhoofd. Ze leveren de JBL Pro Sound prestatie die onze

klanten verwachten, maar doen dat met een product dat een significant verminderde impact

op de wereld heeft. De circulaire economie is essentieel voor de toekomst van de planeet, maar

de kwaliteit van de producten die we produceren moet gehandhaafd blijven. Deze nieuwe

speakers zijn gemaakt om van te genieten én om lang mee te gaan.” - Dave Rogers, President,

HARMAN Lifestyle Division.

 

De JBL Go 3 Eco en de JBL Clip 4 Eco zijn vanaf december 2022 op www.jbl.com verkrijgbaar

in donkergroen, blauw en wit voor €39,99 en €59,99.

 

Kenmerken van de JBL Go 3 Eco: 

●      JBL Pro Sound

●      Bestaat voor 90% uit PCR (post-consumer recycled) plastic, de stof om de luidspreker

bestaat uit 100% gerecycled materiaal.

●      Vijf uur speeltijd

●      IP67 water- en stofbestendig

●      Bluetooth 5.1

●      USB-C oplader

●      Verpakt in JBL’s nieuwste milieuvriendelijke FSC-goedgekeurde op papier gebaseerde

verpakking, bedrukt met soja inkt.

 

Kenmerken van de JBL Clip 4 Eco: 

●      JBL Pro Sound 

http://www.jbl.com/


●      Bestaat voor 90% uit PCR (post-consumer recycled) plastic, de stof om de luidspreker is

100% gerecycled.

●      Tien uur speeltijd

●      IP67 water - en stofbestendig

●      Bluetooth 5.1

●      USB-C oplader

●      Verpakt in JBL’s nieuwste milieuvriendelijke FSC-goedgekeurde op papier gebaseerde

verpakking, bedrukt met soja inkt.
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OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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