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Stor bæredygtighed i en kompakt størrelse: JBL
Clip 4 Eco og JBL Go 3 Eco er nu tilgængelige

København, 1. december 2022 - De nye bæredygtige versioner af to af JBL’s bærbare

favoritter er nu tilgængelige. Tag JBL Go 3 Eco eller JBL Clip 4 Eco med dig overalt og nyd den

samme rige JBL Pro Sound, du kender, på bæredygtig vis.
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OM JBL

I over 75 år har JBL været med til at forme mindeværdige øjeblikke i samspillet mellem musik, livsstil, gaming og
sport. JBL løfter lytteoplevelserne til nye højder med fantastisk lydkvalitet og produktdesign, der fremmer
individualitet og selvudfoldelse. Med en passion for lyd bidrager talentfulde ingeniører og designere til høj
kvalitet og brancheførende innovation over hele kloden, som gør JBL til en pioner i lydindustrien. JBL Pro Sound
er den førende teknologi, der skaber kulturel fremdrift på tværs af lande gennem store populærkulturelle
begivenheder og partnerskaber med verdens toptalenter inden for musik, sport og e-sport.  

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

Consumer Recycled) og højttalergitteret er af 100% genanvendt stof. JBL Go 3 Eco kan være i

din lomme og er derfor den mest bærbare højttaler, JBL har udviklet til dato. Men lad ikke

højttalerens lille størrelse snyde dig – den giver fem timers kraftfuld bas og den ikoniske JBL

Pro Sound på en enkelt opladning.

 

JBL Clip 4 Eco leverer ti timers spilletid og stor basydelse i et kompakt og praktisk design. Den

integrerede karabinhage er robust, så du kan hægte den fast på cyklen eller rygsækken, hvor

den trofast vil levere lyden til dine eventyr.

 

Det nye miljøvenlige design reducerer betydeligt mængden af   ny plastik, der bruges, hvor

plastaffald genanvendes og produktets samlede CO2-aftryk reduceres, uden at kvaliteten

mindskes. Højttalerne fås i farverne Forest Green, Ocean Blue og Cloud White, så du uanset din

stil kan du finde din perfekte lyd. Hvis du mangler ideer til den næste fødselsdag, julegave eller

lidt selvforkælelse, er højttalerne den perfekte valg.

JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco kommer i JBL’s seneste miljøvenlige emballage til henholdsvis

DKK 349 og DKK 499 på JBL.com.
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