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Bærbar bæredygtighed: JBL Go 3 Eco og Clip 4
Eco skruer op for stemningen
To af de mest populære Bluetooth højttalere kommer nu i en miljøvenlig udgave

København, 30. august 2022 - Nyt innovativt og miljøvenligt design, men stadig samme

JBL Pro Sound, som du kender den. De to bærbare favoritter fra JBL kommer med fantastisk

lyd og funktioner – nu på bæredygtig vis.

Hovedkonstruktionen på de nye bærbare højttalere er produceret med 90% PCR plastik (Post

Consumer Recycled) og højttalergitteret er af 100% genanvendt stof. Samtidig kommer

højttalerne i JBL’s mest bæredygtige indpakning til dato. Dermed reduceres mængden af ny

plastik i produkterne, så det samlede CO2-aftryk er lavere end normalt.
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Som den ultimative bærbare højttaler kan JBL Go 3 Eco være i din lomme og har en

batterilevetid på fem timer. Med den velkendte JBL Pro Sound og kraftfulde bas er den klar til

strandturen, eller hvorend musikken fører dig hen – den er nemlig IP67 vand- og støvtæt.

 

Den kompakte og praktiske JBL Clip 4 Eco leverer 10 timer batterilevetid og høj basydeevne.

Den integrerede krog er robust nok til at klare lidt af hvert. Hægt den fast til rygsækken eller

cyklen – så vil Clip 4 Eco leverer lyden til dine eventyr.

 

”Vores nye JBL Go 3 Eco og Clip 4 Eco bærbare højttalere er designet med lytteren og miljøet i

tankerne. De leverer den karakteristiske JBL Pro Sound, som vores kunder forventer, men nu

på en måde der reducerer miljøpåvirkningen. Cirkulær økonomi er essentiel for planetens

fremtid, men samtidig skal kvaliteten af produkterne også opretholdes. Disse nye højttalere er

bygget til at blive hørt i lang tid,” Siger Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

 

JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco kommer i Forest Green, Ocean Blue og Cloud White og er

tilgængelige fra december 2022 på JBL.com til henholdsvis €39,99 og €59,99. Danske priser

kommer senere.

 

JBL Go 3 Eco funktioner:

●      JBL Pro Sound

●      Bygget med 90 pct. genanvendt plastik og 100 pct. genanvendt stof på højttalergitteret

●      Fem timers batterilevetid

●      IP67 vand- og støvtæt

●      Bluetooth 5.1

●      USB-C opladning

●      Emballagen er i JBL’s nyeste miljøvenlige FSC certificerede papirbaserede indpakning og

printet med sojablæk

 

JBL Clip 4 Eco funktioner:

●      JBL Pro Sound

●      Bygget med 90 pct. genanvendt plastik og 100 pct. genanvendt stof på højttalergitteret

●      10 timers batterilevetid

●      IP67 vand- og støvtæt

●      Bluetooth 5.1

https://dk.jbl.com/home?gclid=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmSe9O8FIQWxg2kVrHYKO85ZqxfHMSa3fDk5lzCx7XOlVGWlnAHkuXoaArxYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


●      USB-C opladning

●      Emballagen er i JBL’s nyeste miljøvenlige FSC certificerede papirbaserede indpakning og

printet med sojablæk
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OM JBL

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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