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Surfa på ljudvågorna med JBL Flip 5 Eco
Limited Edition
Den nya versionen av den populära Flip 5 – tillverkad av 90 %
återvunnen plast.

Stockholm – 15 maj 2020 – JBL lanserar nya JBL Flip 5 Eco Limited Edition. JBL Flip 5

Eco är en kompakt bluetooth-högtalare med samma fantastiska ljud och teknik som JBL Flip 5

– fast med en miljövänlig twist.
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JBL Flip 5 Eco är gjord av 90 % återvunnen plast samtidigt som högtalarens hela paketering är

nedbrytbart. Nya JBL Flip 5 Eco finns tillgänglig i två vackra och limiterade färger - Ocean Blue

och Forest Green. Den har självklart alla favoritegenskaper som Flip 5 har, så som JBL:s

signaturljud, PartyBoost, 12-timmars batteritid och är vattentålig. Det är bara att kasta ner den

i ryggsäcken eller väskan och njuta av musiken, oavsett regn eller solsken. JBL Flip 5 Eco

kommer hålla igång festen hela natten!
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HARMAN är väldigt glada över att kunna vidareutveckla sina prisbelönta högtalare genom att

nu använda återvunnet material. ”Den nya limiterade Flip 5 är vårt första steg i att producera

konsumentvaror tillverkade av återvunnen plast. Vi har jobbat hårt för att hitta återvunna

material som inte kompromissar med JBL:s välkända signaturljud, och vi känner att de två nya

färgerna verkligen kommer att tilltala våra fans,” säger Dave Rogers, VD för HARMAN Lifestyle

Audio.

Njut av en episk och miljövänlig ljudupplevelse med nya JBL Flip 5 Eco i Ocean Blue och Forest

Green; JBL Flip 5 Eco kommer snart finnas tillgänglig på JBL:s hemsida för 1 300 SEK.
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OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.
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