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HARMAN gjør det nå mulig å forene nye
lydopplevelser med en mer bærekraftig livsstil 
Under HARMAN ExPLORE avslører selskapet nye innovasjoner, og forplikter seg til å bygge

en mer bærekraftig fremtid. 

  

OSLO – 30. august 2022 – HARMAN International delte i dag sine siste forbrukerlyd-

innovasjoner under pressearrangementet HARMAN ExPLORE som ble direktesendt fra

Amsterdam. HARMAN International er et heleid datterselskap under Samsung Electronics Co.

Ltd. som jobber med teknologi for bil-, forbruker- og bedriftsmarkeder. 

 

Ambisiøse mål   

 HARMAN bekrefter at de forplikter seg til å bidra til at vi går en lysere og mer bærekraftig

fremtid i møte. De bygger merkevarens allerede eksisterende sosiale- og miljømessige

fremgang, og akselerer initiativene sine til å møte utfordringer som omhandler klimaendringer

og sosial ulikhet. HARMAN dedikerer fremtiden til å bidra til positive endringer ved å sette en

rekke ambisiøse mål, som å oppnå karbonnøytralitet innen 2040. Dette målet er desto mer

relevant i lys av den imponerende sammenhengen mellom musikk og sosiale endringer som

HARMANs siste forbrukerundersøkelse viser: 42 % av amerikanere svarte at musikk inspirerer

til engasjement i sosiale bevegelser, mens 60 % mente at musikk har makt til å bidra til å redde

planeten.   

 

«Å bli mer bærekraftig krever en mangefasettert tilnærming som omfatter HARMANs interne

og eksterne praksiser, inkludert alt fra vår ansettelsespolitikk og bedriftskultur, til å sikre at

vår forsyningskjede deler våre verdier, til å levere produkter som ikke bare gir verdi, men

gjør det på en måte som viser respekt til planeten vår», sier Dave Rodgers, President of the

Lifestyle division. «Vi i HARMAN er både stolte av veien vi har gått og er engasjerte i å

fortsette å oppfylle våre forpliktelser», legger han til.  

⏲

https://news.jbl.com/
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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

 

Konkrete initiativer  

 I løpet av de siste årene har HARMANs livsstilavdeling jobbet iherdig med å realisere

selskapets miljøvisjoner: Fra design til produksjon, fra emballasje til strømforbruk, fra levetid

til forsyningskjede.   

  

Bærekraft er integrert i en rekke produkter fra JBL, Harman Kardon og Infinity Lab. Fire

produkter laget av resirkulert plast vil nå komme på markedet med lanseringen av JBL Go 3

Eco og JBL Clip 4 Eco, Harman Kardon Onyx 8 og Flip Essential 2. Videre vil 34 nye

produkter lanseres i 2022 med fullverdig bærekraftig emballasje. De nye JBL WAVE TWS

hodetelefonene har 56 % mindre emballasje enn forgjengeren og ladekablene til Harman

Karbon Onyx 8 er laget uten PVC. I tillegg lanserte HARMAN nylig InfinityLab, en ny

kategori av miljøvennlig strøm- og ladetilbehør laget av 90 % resirkulert plast.   

 

Men dette er ikke alt: HARMAN sikter også mot å øke produktenes levetid ved å styrke

produktenes robusthet, muliggjøre enkel reparasjon og legge til rette for resirkulering. I tillegg

er de fleste av HARMANs bærbare høyttalere og hodetelefoner nå IPX 67 støv- og vanntette for

økt holdbarhet. Fjorten produkter forventes i år å bli sertifisert under EPA Energy Star-merket,

som måler energieffektivitet. Når det kommer til emballasjematerialer og størrelser, har

HARMAN allerede introdusert resirkulert papp, forbudt bruken av plast, og gått over til mer

miljøvennlige utskrifter med soyablekk, i tillegg til å redusere emballasjedimensjonene for å

optimere frakten og minske karbonavtrykket ytterligere.  
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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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