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Nyeste lyd fra HARMAN understøtter en mere
bæredygtig livsstil
HARMAN offentliggør ved årets HARMAN ExPLORE nye ambitiøse klimamål og

initiativer, der skal bidrage til en mere bæredygtig fremtid

København – 30. august 2022 – HARMAN International, et helejet datterselskab af

Samsung Electronics Co. Ltd., udvider nu sine bæredygtighedsinitiativer for at imødekomme

både klimaforandringer og social ulighed. Med udgangspunkt i HARMANs eksisterende sociale

og miljømæssige udvikling over de seneste år, præsenteres de nyeste innovationer og ambitiøse

klimamål ved dette års HARMAN ExPLORE i Amsterdam. HARMAN har en klar ambition om

at opnå CO2-neutralitet i 2040.
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OM JBL

 "At være en ansvarlig og bæredygtig virksomhed kræver flere initiativer, der både omfatter

HARMANs interne og eksterne niveauer. Det gælder eksempelvis vores ansættelsespolitik og

virksomhedskultur, men også at vores forsyningskæde deler vores værdier. Det betyder

ligeledes, at vi skal levere produkter, der ikke kun giver værdi for vores kunder, men at vi gør

det på en måde, der respekterer vores planet,” siger Dave Rogers, direktør , HARMAN Lifestyle

afdeling.

Konkrete initiativer

I løbet af de sidste mange år har HARMANs Lifestyle afdeling arbejdet på at gøre

virksomhedens bæredygtige vision til virkelighed: fra design til produktion, emballage til

strømforbrug og livscyklus til forsyningskæde.

 

HARMAN lancerer i dag seks nye produkter, JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco, Harman

Kardon Onyx 8 og Flip Essential 2, der alle er fremstillet af genanvendt plastik, og de

kommer alle på markedet inden udgangen af   året. I 2022 lanceres der yderligere 34 nye

produkter med udelukkende bæredygtig emballage.

 

Derudover, har de nye JBL WAVE TWS-hovedtelefoner 56 pct. mindre emballage end

dens forgænger, og PVC-fri strømkabler anvendes nu i Harman Kardon Onyx 8 i hele

EMEA. HARMAN lancerede også for nylig InfinityLab, der er en ny kategori af miljøvenligt

strømtilbehør lavet af 90 pct. genbrugsplast.

Men det er ikke alt – HARMAN stræber også efter at øge produkternes levetid ved at styrke

deres robusthed, gøre reparationer nemmere og facilitere genbrug. Derudover er de fleste

HARMAN bærbare højttalere og hovedtelefoner nu IPX 67 støv- og vandtætte, som øger deres

holdbarhed.
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JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.
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