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HARMAN introducerar ljudupplevelser som
stödjer en mer hållbar livsstil
HARMAN ExPLORE avslöjar företagets senaste innovationer och djupa engagemang för att

bygga en mer hållbar framtid

Stockholm – 30 augusti, 2022 – HARMAN International, ett helägt dotterbolag till

Samsung Electronics Co. Ltd. Fokuserat på uppkopplad teknik för fordons-, konsument- och

företagsmarknader, delar med sig av sina senaste konsumentljudinnovationer under sitt

pressevenemang HARMAN ExPLORE som hålls live från Amsterdam.

 

Ambitiösa mål

HARMAN bekräftar sitt engagemang för en ljusare och mer hållbar framtid. HARMAN bygger

på sina befintliga sociala och miljömässiga framsteg och utökar och accelererar sina initiativ för

att möta de dubbla utmaningarna av klimatförändringar och social ojämlikhet. HARMAN har

åtagit sig att göra positiva förändringar och har satt upp ett mål att uppnå koldioxidneutralitet

år 2040. Denna ambition är desto mer relevant i ljuset av den kraftfulla kopplingen mellan

musik och social förändring som HARMANs senaste konsumentundersökning visar: för 42% av

amerikanerna inspirerar musik till engagemang i sociala rörelser, medan 60% tror att musik

har makten att hjälpa till att rädda planeten.

 

”Att bli mer hållbar kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt som omfattar HARMANs

interna och externa praxis, inklusive allt från vår anställningspolicy och företagskultur, till

att säkerställa att vår leveranskedja delar våra värderingar, till att leverera produkter som

inte bara ger värde utan för det på ett sätt som respekterar planeten vi alla delar,” säger Dave

Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division. ”Vi på HARMAN är både stolta över vägen vi

har gått och beslutsamma i att fortsätta uppfylla våra åtaganden.”

 

⏲

https://news.jbl.com/
https://www.harman.com/


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

Konkreta initiativ

Under de senaste två åren har HARMANs Lifestyle Division arbetat hårt för att förverkliga

företagets miljövision: från design till produktion, förpackning till energiförbrukning och

livscykel till leveranskedja. Hållbarhet har integrerats i en mängd olika JBL-, Harman Kardon-

och Infinity Lab-produkter. Med de nya produktlanseringarna; JBL Go 3 Eco, JBL Clip 4

Eco, Harman Kardon Onyx 8 och Flip Essential 2, kommer fyra produkter tillverkade av

återvunnen plast att komma ut på marknaden i slutet av året. Dessutom kommer 34 nya

produkter att lanseras under 2022 med helt hållbara förpackningar. De nya JBL WAVE TWS-

hörlurarna har en 56% mindre fraktlåda än sina föregångare, och PVC-fria nätsladdar kommer

att användas i Harman Kardon Onyx 8 i EMEA. HARMAN lanserade också nyligen

InfinityLab, en ny kategori av miljövänliga mobiltillbehör tillverkade av 90% återvunnen

plast.

 

Men det är inte allt: HARMAN strävar också efter att öka produktens livslängd genom att

stärka produktens robusthet, möjliggöra enkel reparation och underlätta återvinning.

Dessutom har de flesta av HARMANs bärbara högtalare och hörlurar nu IPX 67 damm- och

vattentäthet för ökad hållbarhet. Fjorton produkter förväntas bli certifierade i år under EPA

Energy Star-märkningen, som mäter energieffektivitet. Och när det kommer till

förpackningsmaterial och storlekar har HARMAN redan introducerat återvunnen kartong,

förbjudit användningen av plast och gått över till mer miljövänligt tryck med sojabläck, förutom

att minska förpackningsdimensionerna för att optimera frakten och ytterligare krympa sitt

koldioxidavtryck.
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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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