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JBL välkomnar JBL Go 3 Eco och Clip 4 Eco till
scenen
Två av de mest populära Bluetooth-högtalarna, nu miljövänliga

STOCKHOLM – 30 augusti 2022 – Ny innovativ miljövänlig design, samma rika JBL Pro

Sound-prestanda. De två bärbara favoriterna från JBL levererar nu fantastiskt ljud och

funktioner, hållbart.
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Tillverkade med 90% PCR-plast (Post Consumer Recycled) för huvudkonstruktionen med 100%

återvunnet tyg på högtalargallret, kommer de nya bärbara högtalarna också med JBL:s mest

hållbara förpackning hittills. Den nya innovativa miljövänliga designen minskar avsevärt

mängden jungfruplast som används,vilket inte bara återvinner plastavfall, utan också

produkters totala koldioxidavtryck.

 

JBL Go 3 Eco i fickstorlek är den ultraportabla högtalaren i JBL-serien. Slå på den och förbered

dig på att bli överraskad. Den här minihögtalaren spelar på i fem timmar på en laddning och

levererar rikt JBL Pro Sound och kraftfull bas. På stranden eller i parken misslyckas den IP67

vattentäta och dammsäkra JBL Go 3 Eco aldrig att bjuda upp till dans.

 

Den kompakta JBL Clip 4 Eco har 10 timmars speltid och stor basprestanda i en kompakt och

bekväm högtalare. Det integrerade haken klarar vad livet än kastar på den, så haka fast den på

ryggsäcken eller cykeln.

 

"Våra nya JBL Go 3 Eco och Clip 4 Eco bärbara högtalare är designade med lyssnaren och

miljön i åtanke. De levererar JBL Pro Sound-prestanda som våra kunder förväntar sig, men

från en produkt med avsevärt minskad påverkan på världen. Den cirkulära ekonomin är

avgörande för planetens framtid men kvaliteten på de produkter vi producerar måste

bibehållas, dessa nya högtalare är byggda för att njuta av och för att hålla,” säger Dave

Roger, President, HARMAN Lifestyle Division.

 

JBL Go 3 Eco och JBL Clip 4 Eco kommer att finnas tillgänliga i Forest Green, Ocean Blue och

Cloud White från december 2022 på JBL:s hemsida för 500 SEK respektive 700 SEK.

 

Funktioner hos JBL Go 3 Eco:

●      Rikt JBL Pro Sound

●      Tillverkad med 90% återvunnen plast och 100% återvunnet tyg på högtalargallret

●      5 timmars speltid

●      IP67 vatten- och dammtät klassad

●      Bluetooth 5.1

●      USB-C-laddning

●      Förpackad i JBL:s senaste miljövänliga FSC-certifierade pappersbaserade förpackningar

och tryckt med sojabläck

 



Funktioner hos JBL Clip 4 Eco:

●      Rikt JBL Pro Sound

●      Tillverkad med 90% återvunnen plast och 100% återvunnet tyg på högtalargallret

●      10 timmars speltid

●      IP67 vatten- och dammtät klassad

●      Bluetooth 5.1

●      USB-C-laddning

●      Förpackad i JBL:s senaste miljövänliga FSC-certifierade pappersbaserade förpackningar

och tryckt med sojabläck
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OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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