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JBL ønsker JBL Go 3 Eco og Clip 4 Eco
velkommen til en lang rekke av suksesser 
To av de mest populære Bluetooth-høyttalerne, kommer nå i et mer miljøvennlig

format. 

OSLO – 30. august 2022 – Nytt innovativt og miljøvennlig design, med den samme eksklusive

JBL Pro lyd-følelsen. To bærbare favoritter fra JBL, kommer nå med endra bedre funksjoner og

fantastisk lyd. 
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Hoveddelen av produktkonstruksjonen er laget med 90 % PCR plast (Post Consumer Recycled),

samt 100 % resirkulert stoff på høyttaleren. De nye bærbare enhetene kommer nå i JBLs mest

bærekraftige emballasje hittil. Bruken av ny plast reduseres betydelig med det nye, innovative

og miljøvennlige designet. Dette reduserer ikke bare plastavfall, men også produktets totale

karbonavtrykk. 

 

JBL Go 3 Eco i lommestørrelse er den ultra-bærbare høyttaleren i JBL- serien. Skru den på og

få deg en positiv overraskelse. Denne minihøyttaleren spiller i fem timer etter kun én

oppladning, og sørger for kraftig JBL Pro-lyd med en dominerende bass. På stranda eller i

parken, uansett situasjon er høyttaleren IP67 er vann- og støvsikker. Sett standarden for moro

med JBL Go 3 Eco! 

 

Den kompakte JBL Clip 4 Eco har 10 timer med solid spilletid og imponerende bass, og er en

solid og praktisk høyttaler. Clip 4 Eco kan takle det meste livet har å by på med integrert og

praktisk hengefeste. Hekt den på ryggsekken eller sykkelen, mens høyttaleren setter tonen for

eventyrene dine.   

 

«Våre nye JBL Go 3 Eco og Clip 4 Eco bærbare høyttalere er designet med tanke på lytterne, og

miljøet. De forsyner våre kunder med den gode JBL Pro-lydkvaliteten som forventes fra et

produkt med betydelig redusert innvirkning på verden. Den sirkulære økonomien er essensiell

for jordas fremtid, men kvaliteten på produktene vi produserer må vedlikeholdes. Disse nye

høyttalerne er bygget for å nytes og for å vare», sier Dave Rogers, President HARMAN Lifestyle

Divison.

 

JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco blir tilgjengeliggjort i fargene Forest Green, Ocean Blue og

Cloud White fra desember 2022 på no.JBL.com. Prisene blir tilgjengelig nærmere lansering.

 

JBL Go 3 Eco funksjoner:   

●     Fyldig JBL Pro-lyd.

●      Laget med 90 % resirkulert plast og 100 % resirkulert høyttalergitter.

●      5 timer med spilletid.

●      IP67 vann- og støvsikker.

●      Bluetooth 5.1.

●     USB-C lading. 



●     Pakket i JBLs nyeste miljøvennlige FSC-sertifiserte papirbaserte emballasje og trykket med

soyablekk. 

 

 JBL Clip 4 Eco funksjoner:   

●    Fyldig JBL Pro-lyd.   

●      Laget med 90 % resirkulert plast og 100 % resirkulert høyttalergitter.  

●    10 timer med spilletid. 

●      IP67 vann- og støvsikker. 

●      Bluetooth 5.1.

●      USB-C lading.

●      Pakket i JBLs nyeste miljøvennlige FSC-sertifiserte papirbaserte emballasje og trykt med

soyablekk. 
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ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.
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