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Mer miljøvennlig og kompakt enn tidligere: JBL
Clip 4 Eco og JBL Go 3 Eco er nå tilgjengelig

Oslo, Norge. 1. desember 2022 – To av JBLs bærbare favoritter er nå tilgjengelig i en mer

miljøvennlig utgave. Ta med deg JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco hvor enn du drar i verden, og

nyt den velkjente JBL Pro-lyden, med en bærekraftig vri.
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Brilliant og bærekraftig – hoveddelen av de bærbare høyttalerne er laget med 90 % PCR-plast

(Post Consumer Recycled), med 100 % resirkulert stoff på grillduken. JBL Go 3 Eco i

lommestørrelse er den ultrabærbare høyttaleren i JBL-serien. Lad den opp og forbered deg på å

bli imponert. Mini-høyttaleren har en spilletid på fem timer, ved kun en oppladning, og leverer

rik JBL Pro-lyd hvor enn du går. Skal du ut på et lenger eventyr? JBL Clip 4 Eco pakker ti timer

med spilletid og stor bassytelse i en kompakt og praktisk høyttaler. Den integrerte kroken gjør

det enkelt å ta den med uansett hva livet har å by på, så hekt høyttaleren på ryggsekken eller

sykkelen, mens Clip 4 Eco setter tonen for eventyrene dine.

 

Det nye miljøvennlige designet reduserer mengden plast betydelig, noe som ikke bare reduserer

plastavfall, men også produktets totale karbonavtrykk. Alt som gjenstår, er å velge den perfekte

fargen. Tilgjengelig i Forest Green, Ocean Blue og Cloud White – uansett stil vil du kunne finne

den perfekte høyttaleren for deg. Produktene er er også perfekte gaver, om du trenger

inspirasjon til neste bursdag eller milepæl.

 

JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco er tilgjengelig i JBLs nyeste miljøvennlig innpakning til NOK

490 og NOK 690 på no.jbl.com.

                                                           

OM 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.

 

OM HARMAN



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.

HARMAN International (harman.com), et heleid datterselskap av Samsung Electronics Co,

LTD., designer og utvikler produkter for bilprodusenter, privatpersoner og selskaper verden

over – deriblant komplette bil-systemer, audio-visuelle produkter og øvrig automatiserte

systemer. Med ledende merkevarer som AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®,

Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, er HARMAN beundret av «audiofile», musikere og

konsertarrangører. Mer enn 25 millioner biler er utstyr med HARMAN audio, og milliarder av

mobile enheter er sammenkoblet og integrert på tvers av plattformer. HARMAN sysselsetter 30

000 mennesker på tvers av USA, Europa og Asia.
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