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JBL saavuttaa 100 miljoonan kannettavan
kaiuttimen merkkipaalun

Musiikki saa meidät liikkumaan ja JBL:n kannettavat kaiuttimet
liikkuvat mukana

IFA 2019, 5. SYYSKUUTA 2019 – JBL rikkoo taas rajat. Olemme toimittaneet 100

miljoonaa kannettavaa kaiutinta ympäri maailmaa. Se tarkoittaa, että jokaisella Saksan,

Ruotsin, Norjan ja Suomen asukkaalla olisi JBL-kaiutin! Mahtava määrä musiikkia. Oletpa

sitten pop-, EDM- tai grime-musiikin ystävä, luvassa on hauskoja aikoja.
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JBL pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Esimerkkejä tästä ovat JBL Go, Clip, Charge,

Pulse, Xtreme ja Boombox sekä uusin rajoitettu erä JBL Flip 5 Ocean- ja Forest -kaiuttimia,

jotka on valmistettu kierrätetystä muovista. Yhden kaiuttimen valmistukseen osallistuu yli 40

akustiikka-, ohjelmisto-, mekaniikka- ja elektroniikka-alan insinööriä, jotta kaiuttimesta tulisi

paras mahdollinen. JBL pitää kuluttajatutkimusta erittäin tärkeänä. Sen perusteella saamme

käsityksen siitä, kuinka ihmiset haluavat nauttia musiikistaan.

 

JBL tuo musiikkia elämään, missä ja milloin tahansa. Oletkin sitten muusikko tai urheilija tai

konserteissa tai autoilemassa, JBL saa hymyn nousemaan huulille musiikin voimalla. JBL:n

insinöörit ovat suunnitelleet, luoneet ja testanneet laitteita yli 70 vuoden ajan, jotta saisit aina

parasta. Tämän innovaation ansiosta JBL on ollut markkinajohtaja viisi peräkkäistä vuotta.

Juhlistamme tätä hymyjä laskemalla #100Msmiles.

 

”JBL:llä on hyvin ansaittu maine rajojen rikkomisessa ensiluokkaisten audiolaitteiden alalla.

Kiitos tästä kuuluu intohimoisten audioasiantuntijoiden ja tuotesuunnittelijoiden tiimille. He

kiinnittävät ensisijaisesti huomiota kuuntelijoiden kokemukseen”, HARMAN Lifestyle Audion

pääjohtaja Dave Rogers sanoo. ”JBL on osoittanut jälleen kerran, kuinka tärkeänä se pitää

kuluttajien tarpeita vastaavien tuotteiden kehittämistä. Tämä erinomainen 100 miljoonan

merkkipaalu on osoitus JBL:n insinöörien visiosta ja kyvystä vastata kuluttajien tarpeisiin.”
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ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With unmatched professional credentials and over 70 years of

delivering industry leading innovation, JBL is the authority in engineering superior sound.
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ABOUT HARMAN

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 50 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In March 2017, HARMAN became a

wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics.
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