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Milieuvriendelijk en compact in formaat: de JBL
Clip 4 Eco en JBL Go 3 Eco zijn nu verkrijgbaar

Amsterdam, 6 december 2022 - Vanaf nu is er een duurzame variant beschikbaar van de

JBL Clip 4 en de JBL Go 3. Beide producten zijn draagbaar, compact en daardoor populair. JBL

maakt het hiermee mogelijk om op een bewuste manier van dezelfde JBL Pro Sound kwaliteit te

kunnen genieten.
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OVER JBL

Al meer dan 75 jaar geeft JBL vorm aan onvergetelijke momenten op het gebied van muziek, lifestyle, gaming
en sport. Met een uitstekende audiokwaliteit verbetert JBL de luisterervaring, terwijl iconische product designs
de individualiteit en persoonlijkheid van hun gebruikers benadrukken. Dankzij gepassioneerde en getalenteerde
ingenieurs en ontwerpers over de hele wereld loopt het merk voorop in de audio-industrie. JBL stimuleert
culturele evenementen met zijn toonaangevende JBL Pro Sound-technologie, evenals grote popcultuur
evenementen en partnerships met 's werelds beste talenten in muziek, sport of e-sports.

Opvallend en duurzaam - beide modellen zijn gemaakt met 90% PCR plastic (Post Consumer

Recycled) en 100% gerecycled materiaal voor de stof om de luidspreker. 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 waar je ook bent. Ga

je langer de deur uit? De JBL Clip 4 Eco houdt het zelfs 10 uur lang uit en heeft een sterk

basgeluid voor zo’n compacte, draagbare speaker. 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.

Vanwege het nieuwe milieuvriendelijke ontwerp is er aanzienlijk minder ‘nieuw plastic’

gebruikt tijdens de productie. Door dit proces wordt plastic afval niet alleen gerecycled, maar is

de algehele ecologische voetafdruk van het product ook verlaagd. De modellen zijn verkrijgbaar

in drie verschillende kleuren: Forest Green, Ocean Blue en Cloud White. Hierdoor is het

perfecte geluid te matchen bij elke stijl of is het fijn cadeau voor iedere feestelijke gelegenheid.

De JBL Go 3 Eco en JBL Clip 4 Eco zijn verkrijgbaar in JBL's nieuwste milieuvriendelijke

verpakking voor €39,99 en €59,99 op jbl.com.                                                     
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