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JBL toivottaa JBL Go 3 Econ ja Clip 4 Econ
lavalle
Kaksi suosituimmista Bluetooth-kaiuttimista, nyt ympäristöystävällisiä

AMSTERDAM – 30. elokuuta 2022 – Uusi innovatiivinen ympäristöystävällinen muotoilu.

Sama rikas JBL Pro Sound -suorituskyky. JBL:n kaksi kannettavaa suosikkia tarjoavat nyt

erinomaisen äänen ja ominaisuudet ympäristöystävällisesti.
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Uudet kannettavat laitteet on valmistettu 90-prosenttisesti PCR-muovista (Post Consumer

Recycled) ja kaiuttimen säleikkö 100-prosenttisesti kierrätetystä kankaasta. Tuotteet ovat myös

JBL:n tähän asti ympäristöystävällisimmässä pakkauksessa. Uusi innovatiivinen

ympäristöystävällinen muotoilu vähentää merkittävästi käytetyn neitseellisen muovin määrää,

mikä ei pelkästään vähennä muovijätettä vaan myös tuotteen kokonaishiilijalanjälkeä.

 

Taskukokoinen JBL Go 3 Eco on JBL-sarjan kevein kannettava kaiutin. Käynnistä se ja

valmistaudu yllättymään. Tämä minikaiutin toistaa viisi tuntia yhdellä latauksella, tuottaen

täyteläisen JBL Pro Soundin ja iskevän basson. Rannalla tai puistossa IP67-veden- ja pölytiivis

JBL Go 3 Eco luo aina tilaisuuden hauskanpitoon.

 

Kompaktin JBL Clip 4 Econ kanssa saat 10 tuntia soittoaikaa ja suorituskykyisen ison basson

kompaktiin ja kätevään kaiuttimeen. Integroitu klipsi kestää elämän kolhuja, joten kiinnitä se

reppuun tai pyörään, ja anna Clip 4 Econ tarjota ääni seikkailuihisi.

 

"Uudet kannettavat JBL Go 3 Eco- ja Clip 4 Eco -kaiuttimet on suunniteltu kuuntelijaa ja

ympäristöä ajatellen. Ne tarjoavat JBL Pro Sound -suorituskyvyn, jota asiakkaamme

odottavat, mutta tuotteen avulla, jonka hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi.

Kiertotalous on välttämätöntä planeetan tulevaisuudelle, mutta valmistamiemme tuotteiden

laatu on säilytettävä, nämä uudet kaiuttimet on rakennettu nautittavaksi ja ne on rakennettu

kestämään” sanoo Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

 

JBL Go 3 Eco ja JBL Clip 4 Eco ovat saatavilla Forest Green-, Ocean Blue- ja Cloud White -

värisinä joulukuusta 2022 alkaen JBL.com-sivustolla hintaan 39,99 € ja 59,99 €.

 

JBL Go 3 Econ ominaisuudet:

●      Rikas JBL Pro -ääni

●      Valmistettu 90 % kierrätetystä muovista ja kaiuttimen säleikkö 100 % kierrätetystä

kankaasta

●      5 tuntia soittoaikaa

●      IP67 veden- ja pölytiivis luokitus

●      Bluetooth 5.1

●      USB-C-lataus

●      Pakattu JBL:n uusimpaan ympäristöystävälliseen FSC-sertifioituun paperipohjaiseen

pakkaukseen ja painettu soijamusteella



 

JBL Clip 4 Econ ominaisuudet:

●      Rikas JBL Pro -ääni

●      Valmistettu 90 % kierrätetystä muovista ja kaiuttimen säleikkö 100 % kierrätetystä

kankaasta

●      10 tuntia soittoaikaa

●      IP67 veden- ja pölytiivis luokitus

●      Bluetooth 5.1

●      USB-C-lataus

●      Pakattu JBL:n uusimpaan ympäristöystävälliseen FSC-sertifioituun paperipohjaiseen

pakkaukseen ja painettu soijamusteella

Lisätiedot:

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                          

Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA

marije.bakker@harman.com

 

Tai

 

Juni Communication

+358 40 519 2199

harman@juni.fi



https://news.jbl.com/images/439244
https://news.jbl.com/images/439242
https://news.jbl.com/images/439238
https://news.jbl.com/images/439243
https://news.jbl.com/images/439239
https://news.jbl.com/images/439237


JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.
Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin
peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle
palkitulla äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten
suosimana ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision insinöörien ja
suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n Signature Professional Sound ääni on
alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa
yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.
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