
JBL runder 100 mio. milepæl
Musikken har bragt os her – JBL leverer højttalerne, der følger dig.

IFA 2019, 05. September 2019 – JBL skubber igen grænserne for hvad der er muligt. 100

millioner bærbare højttalere er blevet solgt verden over. For at sætte tallet i perspektiv, svarer

det til, at alle danskere i gennemsnit ejer mere end 17 JBL højttalere!

Uanset om det er JBL Go, Clip, Charge, Pulse, Xtreme, Boombox eller den nye limited edition

JBL Flip 5 ”Ocean” og ”Forest”, som er fremstillet af genbrugsplast, bestræber vi os på at drive

produktudviklingen fremad. Når der skal udvikles en ny højttaler arbejder mere end 40

ingeniører med forskellig ekspertise inden for akustik, software, mekanik og elektronik for at

gøre den så god, som den overhovedet kan blive. Desuden gør JBL hyppig brug af

forbrugerundersøgelser for forstå, hvordan folk helst vil nyde deres musik.

JBL beriger dit liv med musik, hvor som helst og når som helst, du ønsker det. Hvad enten du

er musiker, atlet eller befinder dig på koncertstedet eller i bilen, så kan JBL give dig et smil på

læben gennem musikkens kraft. I mere end 70 år har JBL’s ingeniører designet, skabt og

afprøvet, så der altid leveres det bedste produkt til dig. Denne nytænkning har gjort JBL til

markedets førende for femte år i træk. Vi fejrer det ved at tælle smil #100Msmiles

http://news.jbl.com/


OM JBL

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen
lyd.

JBL har mere end 70 år på bagen, hvad angår at skabe episke lydoplevelser og har et

velfortjent ry for at flytte grænserne til det yderste, når det kommer til kvalitetslyd. Og det er

alt sammen takket være vores utroligt dedikerede team, som består af lydeksperter og

produktdesignere med specielt fokus på lytterens oplevelse”, udtaler Dave Rogers,

Administrerende direktør, HARMAN Lifestyle Audio Division. ”JBL har gang på gang bevist,

hvor vigtigt det er for dem at skabe produkter, som afspejler forbrugernes behov. Denne

ekstraordinære 100 million milepæl siger en hel del om de visioner og evner JBL's ingeniører

har, for at kunne imødekomme de behov.”
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