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HARMAN esittelee äänikokemuksia, jotka
tukevat kestävämpää elämäntapaa
HARMAN ExPLORE paljastaa yrityksen uusimmat innovaatiot ja vahvan sitoutumisen

kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen

Amsterdam – 30. elokuuta 2022 – Samsung Electronics Co. Ltd.:n kokonaan omistama

tytäryhtiö HARMAN International, joka keskittyy auto-, kuluttaja- ja yritysalan teknologiaan,

jakaa viimeisimmät innovaationsa äänentoistomarkkinoilta HARMAN ExPLORE -

lehdistötilaisuudessa tänään suorana Amsterdamista

 

Kunnianhimoiset tavoitteet

HARMAN vahvistaa sitoutumisensa kestävämpään tulevaisuuteen. HARMAN laajentaa ja

nopeuttaa aloitteitaan olemassa olevien sosiaalisten- ja ympäristöhankkeiden pohjalta

vastatakseen ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen eriarvoisuuden haasteisiin. HARMAN on

sitoutunut muutokseen asettamalla tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Tämä

kunnianhimo on sitäkin tärkeämpi musiikin ja yhteiskunnallisen muutoksen välisen vahvan

yhteyden valossa. HARMANin viimeisin kuluttajatutkimus paljastaa että 42 %:a

amerikkalaisista musiikki inspiroi osallistumaan yhteiskunnallisiin liikkeisiin, kun taas 60 %

uskoo, että musiikilla on voima auttaa pelastamaan planeetta.

 

"Kestävämmäksi tuleminen vaatii monitahoista lähestymistapaa, joka kattaa HARMANin

sisäiset ja ulkoiset käytännöt, mukaan lukien rekrytointipolitiikkamme ja yrityskulttuurimme,

sen varmistamiseen, että toimitusketjumme jakaa arvomme, tuotteiden toimittamiseen, jotka

eivät ainoastaan   tuo arvoa, vaan myös tuottavat sitä tavalla, joka kunnioittaa meidän kaikkien

yhteistä planeettaamme, sanoo Dave Rogers, President of the Lifestyle division. "Me

HARMANilla olemme sekä ylpeitä tiestä, jonka olemme kulkeneet, että päättäväisiä

jatkaessamme sitoumustemme täyttämistä."
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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

 

Konkreettisia aloitteita

HARMANin Lifestyle-osasto on usean viime vuoden ajan työskennellyt ahkerasti tehdäkseen

yrityksen ympäristövision todeksi: suunnittelusta tuotantoon, pakkaamisesta

virrankulutukseen ja elinkaarista toimitusketjuun. Kestävä kehitys on integroitu useisiin JBL-,

Harman Kardon- ja Infinity Lab -tuotteisiin. Tämän päivän uusien lanseerausten, JBL Go 3

Eco:n ja JBL Clip 4 Eco:n, Harman Kardon Onyx 8:n ja Flip Essential 2:n myötä neljä

kuluttajaperäisestä kierrätysmuovista valmistettua tuotetta tulee markkinoille vuoden loppuun

mennessä. Lisäksi vuonna 2022 lanseerataan 34 uutta tuotetta, joissa on täysin

ympäristöystävällinen pakkaus. Uusien JBL WAVE TWS -kuulokkeiden toimituslaatikko on

56 % pienempi kuin edeltäjiensä, ja PVC-vapaita virtajohtoja käytetään Harman Kardon

Onyx 8:ssa EMEA markkinoilla. HARMAN lanseerasi äskettäin myös InfinityLabin, uuden

ympäristöystävällisten arvikkeiden kategorian, jotka on valmistettu 90 % kierrätetystä

muovista.

 

Eikä siinä vielä kaikki: HARMAN pyrkii myös pidentämään tuotteen käyttöikää vahvistamalla

tuotteen kestävyyttä, mahdollistamalla helpon korjauksen ja helpottamalla kierrätystä. Lisäksi

useimmat kannettavat HARMAN-kaiuttimet ja kuulokkeet ovat nyt IPX 67 -pöly- ja vesitiiviitä,

mikä lisää kestävyyttä. Neljäntoista tuotteen odotetaan tänä vuonna saavan energiatehokkuutta

mittaavan EPA Energy Star -sertifikaatin. Ja mitä tulee pakkausmateriaaleihin ja kokoihin,

HARMAN on jo ottanut käyttöön kierrätetyn pahvin, kieltänyt muovin käytön ja siirtynyt

ympäristöystävällisempään painatukseen soijamusteella sekä pienentänyt pakkausten kokoa

kuljetuksen optimoimiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi
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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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