
House of Marley Bluetooth kaiuttimien ja levysoittimen tuote-esittely, HoM kierrätysmateriaalin käytön ideologia

Kestävän kehityksen ehdoilla valmistetut. 

MARLEY:n yksilölliset, trendikkäät ja 

Skandinaavien rakastamalla tyylillä 

valmistetuissa kaiuttimissa on 

erinomainen äänenlaatu. 



Ainutlaatuinen, edelläkävijä ja suunnannäyttäjä MARLEY-yhtiö on perustettu 
vuonna 2012 tarkoituksena näyttää maailmalle, että huippulaadukkaita sekä 
hienoäänisiä Personal Audio tuotteita voidaan valmistaa ekologisesti ja kestä-
vän kehityksen mukaisesti. Maailma on nyt herännyt ja todella monet ihmiset 
haluavat ostaa tällaisia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. 
Yhä useampi suomalainen haluaa nyt tehdä oman osansa planeetallemme 
ostamalla tällaisia tuotteita ja alkaa tehdä hyvää meille ja lapsillemme. 
Tästä syystä MARLEY-tuotteet tulevat olemaan monen valinta.
 
   

Kuluttajia kiinnostaa nyt maapallomme suojelu ja kierrätettä-
vistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen tuotteet. 
   

together, now. 
THE WORLD

Let’s 

SAVE  

BAMBU    

Bambu on maailman nopeimmin kasvavia 
kasveja ja yksi kasviyksilö voi tuottaa jopa
15 km bambukeppiä, jopa metrin päivässä. 

Bambu kuuluu nopeasti uusiutuviin ja 
helposti ylläpidettäviin luonnonvaroihin 
joiden kasvatus tai siitä valmistettavien 
tuotteiden tekeminen ei saastuta luontoa, 
vaan niiden kasvu sitoo hiilidioksidia ilma-
kehästä ja toimivat hiilinieluna. 
 
CNC-jyrsitty bambu on ekologista, tukevaa 
ja kauniin näköistä. Samoin se ei saastuta
luontoa. Suomalaiset pitävät sen ulkonäöstä. 

SERTIFIKOITU PUU    

MARLEY- tehtaan puumassan- ja muovi-
kuitujen yhdistämiseen perustuva puu-
komposiitti on normaalia puuta jäykempää 
ja kestävämpää. CNC-valmistusprosessi 
vie vähän energiaa.  

PUUKOMPOSIITTI   



Kierrätys ja kestävän kehityksen tukeminen on nyt
vihdoinkin suurien ihmismassojen tavoite. Suoma-
laiset ovat kierrätyksessä maailman kärkimaita.  

94% suomalaisista on kiinnostunut kierrätyksestä ja haluavat edistää sitä   

Suomalaiset haluavat ostaa nyt kestävän kehityksen kierrätys tuotteita

Isot vain maksimi voittoa tavoittelevat yhtiöt eivät ole kaikkien suosiossa 

Moni haluaa olla edelläkävijä, suunnannäyttäjä ja kertoa järkevyydestään 

Yksilöllinen, omaperäinen sekä trendikäs järki- ja laatutuote kiinnostaa nyt 

Entistä useampi kuluttuja tahtoo tehdä hyvää, auttaa luontoa omalta osaltaan 

Uusio öljyn, muovin, metallin, paperin ja kankaiden käyttö ei ole järkevää

Ole edelläkävijä. Tee hyvää. Ole mukana jo nyt.

Love it, and be proud of it.



MARLEY-tuotteet valmistetaan kestävän kehityksen mukaisesti
ja niissä käytetään kierrätettäviä materiaaleja, luonnon vuoksi.         

Bambu  

FSC sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

 

Kestävä kehitys kiinnostaa ihmisiä.



Seuraavilla sivuilla esittelemme 8 eri MARLEY-
Bluetooth kaiutinta ja 2 levysoitinta joista toinen 
on BT-kaiuttimiin yhdistettävä Bluetooth versio. 
Kaikissa laitteissa on vakiovarusteena mahtava
soundi, korkea laatu sekä Pohjoismaiseen 
sisustukseen ja makuun sopiva design.  

Love it, 
and be proud of it.



MARLEY tekee useat asiat toisin kuin muut valmistajat.  

Marley and me = The party time



Chant Mini No Bounds Sport No Bounds XLNo Bounds  

Stir it Up
Stir it Up Wireless  

Get Together Mini
Get Together Mini Google Assistant Get Together  Bag of Riddim  

Bluetooth kaiutin- ja levysoitin mallisto 2019

MARLEY valikoimassa on 8 kpl erilaisia Bluetooth kaiuttimia Svh suositushinnat alkaen vain 49€ 
ja myös 2 kpl levysoittimia Svh suositushinnat alkaen vain 249€. Saatavana useita eri värejä. 



CHANT MINI
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49€

Edullisin MARLEY Bluetooth kaiutin on hintaluokassaan erinomainen
ja sen yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu sekä hyvä soundi ihastutta-
vat ihmisiä. Suomalaiset arvostavat ja tahtovat näyttää ystävilleen, että 
hän on järkevä, välittää kestävästä kehityksestä ja siksi valitsee tuot-
teen joka on tehty kierrätettävistä materiaaleista jotka eivät myöskään
tuhoa luontoa valmistusprosessissa. CHANT MINI kaiuttimessa on hyvä 
äänenlaatu ja se kestää kovaakin käyttöä. Saatavana eri värisinä.    



OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  
VÄRIT JA MALLI NO.  

Bluetooth

Soittoaika 6h

Roiskevesitiivis (IPX4)

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

Aux sisäänmenon liitäntä

USB latauskaapeli

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen   

Laajatoistoinen 2" kaiutin 

Vahvistimen teho 3W

Laadukas Litium Ion akku

Toiminta-aika akulla 6h

Lataus USB portin kautta

Koko:  K 127mm  L 108mm

Takuu 2 vuotta

 

BLACK  Musta Chant Mini EM-JA007-SB

NAVY    Sininen-Ruskea Chant Mini EM-JA007-NV

DENIM  Sininen Denim Chant Mini EM-JA007-DN

PALM    Palmupuu Chant Mini EM-JA007-PM

   

Bambu  

Kierrätys alumiinia ja terästä

Kierrätys muovi

Kierrätys Rewind kangas 

 

CHANT MINI
Blue too th ka iu t in

Laadukasääninen 2" kaiutin

Kierrätys muovia

Kierrätys REWIND-kangasta

CNC-jyrsittyä BambuaKierrätys alumiinia  

TEKNISET OMINAISUUDET

Kierrätys alumiinia ja
ruostumatonta terästä  



CHANT MINI
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49€

DENIM SININEN
Denim sininen MARLEY CHANT MINI Bluetooth 
kaiutin hurmaa lähes jokaisen nuoren yksilöllisellä 
tyylillään, muotoilullaan sekä kierrätysmateriaaleilla.
Tuote aiheuttaa välitöntä omistamisen halua.      



CHANT MINI
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49€

MUSTA
Mustan kierrätyskankaan ja vaalean Bambupuun 
yhdistelmä on tyylikäs ja yksilöllinen. Tämä yhdis-
telmä erottaa MARLEY:n muista tuotteista, ja niin 
että todella moni haluaa ostaa sellaisen itselleen.   
      

Love it, 
and be proud of it.



CHANT MINI
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49€

PALMU
MARLEY PALM palmukuvioinen kierrätyskangas
ihastuttaa jokaisen naisen ja miehen joka välittää
luonnosta ja ulkoilusta sekä rakastaa olla siellä.
Retro ja isokuvioiset kankaat ovat palanneet.    
      



CHANT MINI
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49€

NAVY RUSKEA
Navy ruskea sopii hyvin monen sisustukseen ja
paras paikka sille on sinun kanssasi auringossa
rannalla, jossa se herättää arvostusta.        
      

Marley on the beach.



NO BOUNDS
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

69€
MARLEY NO BOUNDS näyttää pieneltä kaiuttimelta, vaikka 
sen halkaisija on 108mm (10,8cm) ja paksuus 51mm (5,1cm).
Sen iso kokoinen 2" laaja-alueisesti muusiikkia toistava kaiutin
antaa tuotteelle hienon äänenlaadun. Yksilöllinen tyyli ja kierrä-
tysmateriaalien käyttö hurmaa, ja aiheuttavat omistamisen halun.    
          
      

Love it, and be proud of it.



OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  
VÄRIT JA MALLI NO.  

Bluetooth 4.2 +BLE

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Soittoaika 10h, latausaika 2h

Vesi- ja pölytiivis (IP67)

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

Aux sisäänmenon liitäntä

USB latauskaapeli

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen   

Laajatoistoinen 2" kaiutin

Toistoalue 150Hz -20 Khz 

Vahvistimen teho 3W

Laadukas Litium Ion akku 1100mAh

Toiminta-aika akulla 10h

Lataus USB portin kautta

Koko:  L 108mm  K 51mm

Takuu 2 vuotta

 

MUSTA          No Bounds   EM-JA015-SB

HARMAA       No Bounds   EM-JA015-GY

SININEN        No Bounds   EM-JA015-BL

PUNAINEN    No Bounds   EM-JA015-RD

   

Bambu  

Kierrätys alumiini

Kierrätys muovi

Kierrätys Rewind kangas 

 

Laadukasääninen 2" kaiutin

Kierrätys muovia

Kierrätys REWIND-kangasta

CNC-jyrsittyä 
luonnon korkkia 

Kierrätys alumiinia  

NO BOUNDS
Blue too th ka iu t in

TEKNISET OMINAISUUDET



NO BOUNDS
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

69€

VAALEAN HARMAA
Monen mielestä tämä vaalean harmaa MARLEY 
NO BOUNDS on kauneimpia pyöreitä kaiuttimia.
Se hurmaa lähes jokaisen yksilöllisellä tyylillään, 
muotoilullaan sekä kierrätysmateriaaleilla. Tuote
on pakattu myyvään pakkaukseen.       



NO BOUNDS
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

69€

MUSTA
Mustan kierrätysmuovin sekä kierrätyskankaan 
ja luonnon korkin yhdistelmä antaa mustalle NO 
BOUNDS kaiuttimelle aistikkaan ja tyylikkään 
ulkonäön. Tästä laadukkaasta tuotteesta niin 
monet pitävät. Pakkaukset ovat arvokkaan 
näköisiä ja hyvin myyviä.           



NO BOUNDS
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

69€

SININEN  
Sininen on monen suomalaisen lempiväri ja valinta.
Kierrätysmuovin sekä sinisen kierrätyskankaan ja 
luonnon korkin yhdistelmä antaa NO BOUNDS 
kaiuttimelle aistikkaan ja tyylikkään ulkonäön. 
Pakkaukset ovat arvokkaan näköisiä ja hyvin myyviä.           



NO BOUNDS
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

69€

PUNAINEN
Tumman punaiseen monet naiset ihastuvat katso-
matta ikään. Tämä tuote herättää heti omistamisen 
halua niin nuorissa kuin vanhemmissa persoonalli-
sen ulkonäön ansiosta. Yhä useammat naiset ja
miehet haluavat näyttää muille välittävänsä ja siksi
kantavat ja näyttävät MARLEY kaiuttimia muille.            



NO BOUNDS SPORT
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

119€

Pyöreitä ja tämän kokoisia kaiuttimia on useita markkinoilla, mutta aika monet niistä 
ovat muovisen oloisia, koska ovat massatuotannon tuotteita jolloin luonnon ja kierrä-
tyksen arvoja ei mietitä yhtään.  MARLEY NO BOUNDS SPORT kaiuttimen kierrätys-
kangas ja korkki sekä nahka eroaa muista ja ihastuttaa.
Hieno yksityiskohta on myös aukeava
pohjalevy jonka sisällä voi
säilyttää USB latausjohtoa
joka niin usein unohtuu
ottaa mukaan.
    
          
      



OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  
VÄRIT JA MALLI NO.  

Bluetooth 4.2 +BLE

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Soittoaika 12h, latausaika 2h

Vesi- ja pölytiivis (IP67)

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

Aux sisäänmenon liitäntä

USB latauskaapeli ja säilytyspaikka

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen   

2 kpl laajatoistoisia 1,5" kaiuttimia

2 kpl Passiviista Basso radiaattoria

Toistoalue 150Hz -20 Khz 

Vahvistimien teho 2 x 5W= 10W

Laadukas Litium Ion akku 2600mAh

Toiminta-aika akulla 12h

Lataus USB portin kautta

Koko:  L 76mm  K 165mm

Takuu 2 vuotta

 

BLACK/SB   Musta     EM-JA016-SB

GRAY/GY    Harmaa  EM-JA016-NV

BLUE/BL     Sininen   EM-JA016-BL

 

   

Bambu  

Kierrätys alumiini

Kierrätys muovi

Kierrätys Rewind kangas 

 

2 kpl laadukasäänistä 1,5" kaiutinta
2 kpl Passiivista Basso radiaattoria

Kierrätys muovia

CNC-jyrsittyä 
luonnon korkkia 

Nahkaa 

Kierrätys alumiinia 
ja terästä  

Kannen takana säilytyspaikka
USB-latausjohdolle
 

Kierrätys REWIND-kangasta

TEKNISET OMINAISUUDET

Nerokasta. Kaiuttimen pohjassa on 
säilytyspaikka USB-latausjohdolle.
 

NO BOUNDS 
SPORT Blue too th ka iu t in



NO BOUNDS 
SPORT Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

119€

VAALEAN HARMAA
Heille jotka tahtovat erottua massasta ja omistaa tyyliä
sekä laatua. Tämä tuote ihastuttaa kaiken ikäiset on 
sitten nainen tai mies, nuorempi tai vanhempi. Tämä
NO BOUNDS SPORT kaiutin sopii suomalaiseen sisus-
tukseen. Yhä useammat haluavat näyttää muille välittä-
vänsä kestävästä kehityksestä ja laadusta, siksi he kan-
tavat sekä näyttävät ylpeänä MARLEY kaiuttimia muille.            



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

119€

NO BOUNDS 
SPORT Blue too th ka iu t in

MUSTA
Mustasta kierrätyskankaasta, korkista, nahasta sekä
muista kierrätysmateriaaleista tehty MARLEY NO 
BOUNDS SPORT kaiutin sopii jokaiselle meille.
Kun kaiuttimen ottaa käteen, jokainen huomaa että
nyt on laatua sekä tyyliä. Ja mikä hienointa tuotteen
kaikki materiaalit ovat kierrätyksestä. Tuotteen avat-
tava myynti pakkaus on myös hieno ja myyvä. 



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

119€

NO BOUNDS 
SPORT Blue too th ka iu t in

SININEN
Sininen on suomalaisten suosituimpia värejä. NO BOUNDS
SPORT kaiuttimen kierrätyskangas, kierrätysmuovi sekä aito 
korkki ja nahka ihastuttaa kaiuttimen hienon soundin lisäksi. 

Tyylikäs tuote tyylikkäässä
ja myyvässä pakkauksessa. 



NO BOUNDS XL
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

169€

Tyyliä ja mahtavaa soundia. Tämä hieno MARLEY 
NO BOUNDS XL kaiutin on myös valmistettu kierrä-
tyskankaasta ja kierrätysmetalleista, aidosta korkista 
ja nahasta sekä kierrätysmuovista ja silikonista. 
Tyyliltään se eroaa muista tuotteista laadukkaiden 
ja järkevien kierrätysmateriaalien ansiosta. 

NO BOUNDS XL kaiuttimessa on 2 kpl 0,75" kokoi-
sia diskantti-keskiääni kaiuttimia ja 2 kpl 2,5" basso-
kaiuttimia takana olevalla bassorefleksiaukoilla.
Nämä takaavat ison XL tason soundin. 
    
          
      

Love it, and be proud of it.



NO BOUNDS XL
Blue too th ka iu t in

OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  
VÄRIT JA MALLI NO.  

Bluetooth 4.2 +BLE

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Soittoaika 16h, latausaika 2h

Vesi- ja pölytiivis (IP67)

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

Aux sisäänmenon liitäntä

USB latauskaapeli, lataa puhelimen

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen   

2 kpl laajatoistoisia 0,75" diskanttikaiuttimia

2 kpl 2,5" Basso Woofer kaiutinta

Toistoalue 80Hz -20 Khz 

Vahvistimien teho 2 x 10W= 20W

Laadukas Litium Ion akku 2200mAh

Toiminta-aika akulla 16h

Lataus USB portin kautta

Koko:  L 254mm  K 101mm  S 89mm

Takuu 2 vuotta

 

BLACK/SB  Musta    EM-JA017SB 

GRAY/GY   Harmaa  EM-JA017GY 

 

   

Bambu  

Kierrätys alumiini

Kierrätys muovi ja silikoni

Kierrätys Rewind kangas 

 

2 kpl laadukasäänistä 0,75" diskantti kaiutinta
2 kpl 2,5" Basso Woofer kaiutinta  

Kierrätys muovia

CNC-jyrsittyä 
luonnon korkkia 

Nahkaa 

Kierrätys alumiinia
ja rosteria  

Kierrätys REWIND-kangasta

TEKNISET OMINAISUUDET



NO BOUNDS 
XL Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

169€

VAALEAN HARMAA
Monet haluavat kotiinsa tai työpaikalle vaalean harmaan
kaiuttimen joka sopii hyvin kodin-, mökin-, työpaikan- tai
julkisen tilan sisustukseen. Tässä tuote niille, jotka tahto-
vat erottua massasta ja omistaa tyyliä sekä laatua. Tämä 
tuote ihastuttaa kaiken ikäiset on sitten nainen tai mies, 
nuorempi tai vanhempi. Ja XL tason soundi 
aiheuttaa kateutta ystävissä ja kierrä-
tyksen tukeminen arvostusta.
        



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

169€

MUSTA
Mustan NO BOUNDS ( ei rajoja) XL kaiuttimen tyyli ja
iso XL soundi tyydyttää nin; rock, heavy, pop, disco, 
rap, country, blues ja iskelmä sekä myös klassisen 
musiikin ystävän toiveet. MARLEY kaiuttimissa on 
tasapainoinen äänenlaatu ja ne ihastuttavat sekä täyt-
tävät vaativankin Hifi harrastajan toiveet.   
  

NO BOUNDS 
XL Blue too th ka iu t in



GET TOGETHER MINI 
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

149€

MARLEY-yhtiön jo legendaksi tulleet GET TOGETHER -sarjan kaiuttimet ovat 
omassa luokassaan ainutlaatuisia, niin tyyliltään kuin äänenlaadultaan. Tämä
uusi pienempi nk. pikkuveli, GET TOGETHER MINI -kaiuttimen Bambusta tehty 
hieno etulevy, samoin kierrätyskangas ja muut kierrätys raaka-aineet ihastuttavat 
lähes jokaisen laitteen luonnossa nähneen. Tällaisia laatutuotteita suomalaiset
kuluttajat haluavat nyt ostaa.

    
          
      



GET TOGETHER 
MINI Blue too th ka iu t in

OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  
VÄRIT JA MALLI NO.  

Bluetooth 4.2 +BLE

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Soittoaika 10h, latausaika 4h

Aux sisäänmenon liitäntä

USB latauskaapeli, lataa puhelimen

230V laturi

   

2 kpl laajatoistoisia 0,75" diskanttikaiuttimia

2 kpl 2,5" Basso Woofer kaiutin 

Toistoalue 90Hz -20 Khz 

Vahvistimien teho 2 x 12W= 24W

Laadukas Litium Ion akku 2200mAh

Toiminta-aika akulla 10h

Lataus USB portin kautta

Koko:  L 410mm  K 146mm  S 121mm

Takuu 2 vuotta

 

BLACK/SB  Musta EM-JA013-SB  

DENIM        Sininen EM-JA013-DN

PALM          Palmu EM-JA013-PM 

 

   

Bambu  

Kierrätys alumiini jametalli

Kierrätys muovi ja silikoni

Kierrätys Rewind kangas 

 

2 kpl laadukasäänistä 0,75" diskanttikaiutinta
2 kpl 2,5" Basso Woofer kaiutinta  

Nahkaa 
CNC-jyrsittyä bambua

Basson passiivi radiaattori
CNC-jyrsittyä bambua

Kierrätys 
REWIND-kangasta

Kierrätys muovia

Kierrätys alumiinia
ja metallia
  

TEKNISET OMINAISUUDET



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

149€

PALMU
Tähän aistikkaaseen ja tyylikkääseen sekä hieno-
soundiseen tuotteeseen ihastutaan ja rakastutaan. 
   
  

GET TOGETHER 
MINI Blue too th ka iu t in



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

149€

GET TOGETHER 
MINI Blue too th ka iu t in

SININEN
Denim farmarikangas on yksi maailman suosituim-
mista kankaista, joten tämä tuote on monen valinta.  
   
  



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

149€

GET TOGETHER 
MINI Blue too th ka iu t in

MUSTA
Musta ja bambuinen etukansi aiheuttaa ostamisen 
ja omistamisen riippuvaisuutta, heti kun tämän näkee.    
   
  



GET TOGETHER MINI 
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

149€

MARLEY kaiuttimessa oleva Google Assistant aktivoidaan sanomalla ”Hey Google” tai ”Okay Google”...
ja sen jälkeen se osaa keskustella käyttäjänsä kanssa ja kääntää lauseita. Kaiuttimen ja siinä olevan puhe-
tunnistuksen avulla voi hakea tietoa internetistä, ajoittaa tapahtumia ja hälytyksiä,  kysyä Googlesta tietoa, 
varata elokuvaliput sekä paljon muuta. MARLEY ja Google Assistant palvelu helpottaa käyttäjän elämää.

Tulossa Google Assistant toiminen MARLEY GET TOGETHER MINI. 



GET TOGETHER
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

199€

Isoveli. Tämä GET TOGETHER-
sarjan suurempi ja tehokkaampi 
kaiuttimen Bambusta tehty hieno 
etulevy, samoin kierrätyskangas ja 
sen kierrätys raaka-aineet ihastut-
tavat lähes jokaisen tämän laitteen 
nähneen. Tämä laatutuote sopii 
lähes jokaisen suomalaisen kotiin, 
mökille tai työpaikalle.    
    
          
      

Love it, 
and be proud of it.

Isompi niistä. 



OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  

VÄRIT JA MALLI NO.  

Bluetooth 4.1 A2DP Audio

Soittoaika 10h, latausaika 4h

Aux sisäänmenon liitäntä

USB latauskaapeli, lataa puhelimen

  

2 kpl laajatoistoisia 1,0" diskanttikaiuttimia

2 kpl 3,5" Basso Woofer kaiutin+bassoputki 

Toistoalue 70Hz -20 Khz 

Vahvistimien teho 2 x 8W= 16W

Laadukas Litium Ion akku 2200mAh

Toiminta-aika akulla 10h

Lataus USB portin kautta

Koko:  L 490mm  K 193mm  S 132mm

Takuu 2 vuotta

 

BLACK/SB  Musta  EM-JA006-SB  

DENIM/DN  Sininen EM-JA006-DN-WW 

   

 

   

Bambu  

Kierrätys alumiini

Kierrätys muovi ja silikoni

Kierrätys Rewind kangas 

 

Kierrätys REWIND-kangasta

GET TOGETHER
Blue too th ka iu t in

CNC-jyrsittyä bambua

Kierrätys muovia

2 kpl laadukasäänistä 1,0" diskanttikaiutinta
2 kpl 3,5" Basso Woofer kaiutinta  

Kierrätys alumiinia
ja metallia
  

TEKNISET OMINAISUUDET

Erikoismalli

Erikoismalli



GET TOGETHER
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

199€

SININEN DENIM
 
Bambu etukansi ja kaunis sininen Denim 
sekä kuviollinen sininen (erikoismalli) 
aiheuttaa ostamisen ja omistamisen 
riippuvaisuutta, heti kun kaiuttimen näkee.    
   
  

Erikoismalli



GET TOGETHER
Blue too th ka iu t in

MUSTA    
Musta tai harmaan värinen (erikoismalli) kierrätys 
kangas sekä bambuinen etukansi on tyylikäs 
yhdistelmä.     
   
  

Erikoismalli

Erikoismalli



BAG OF RIDDIM 2
Blue too th ka iu t in

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

299€

”Mahtava”. ”Tosi hieno”. ”Miten hyvä soundi”. ”Tyylikäs”. ”Kätevä laukku”. ”Tuon mä haluan”... 
kommentteja tulee ihmisiltä jotka näkevät ja kuulevat tätä todella hienosoundista MARLEY 
BAG OF RIDDIM 2 Bluetooth kaiutinta. Laitteessa olevat 4 kaiutinta, 2 kpl 1,0" distanttikaiu-
tinta sekä 2 kpl 3,5" basso Woofer kaiutinta ja niiden kaksi basso refleksiputkea sekä tehokas
vahvistivat mahdollistavat mahtavan soundin. Ja oma mukana oleva kantolaukku on mainio.     
    
          
      



OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  

VÄRIT JA MALLI NO.  

Bluetooth 4.1 A2DP Audio

Soittoaika 10h, latausaika 4h

Aux sisäänmenon liitäntä

USB latauskaapeli, lataa puhelimen

230V laturi

Kantokassi jossa tasku laturille   

2 kpl laajatoistoisia 1,0" diskanttikaiuttimia

2 kpl 3,5" Basso Woofer kaiutin+ 2 kpl bassoputkia 

Toistoalue 60Hz -20 Khz 

Vahvistimien teho 2 x 20W= 40W

Laadukas Litium Ion akku 2200mAh

Toiminta-aika akulla 10h

Lataus USB portin kautta

Koko:  L 540mm  K 200mm  S 222mm

Takuu 2 vuotta

 

BLACK/SB  Musta EM-JA014-SB  

 

 

   

Bambu  

Kierrätys alumiini ja metalli

Kierrätys muovi ja silikoni

Kierrätys Rewind kangas 

 

TEKNISET OMINAISUUDETBAG OF RIDDIM 2
Blue too th ka iu t in

Kierrätys REWIND-kangasta

CNC-jyrsittyä bambua
Bassoputket
kierrätys muovia

2 kpl laadukasäänistä 1,0" diskanttikaiutinta
2 kpl 3,5" Basso Woofer kaiutinta  

Kierrätys alumiinia
ja metallia
  

Oma paikka 230V laturille
  



BAG OF RIDDIM 2
Blue too th ka iu t in

Ihmiset ovat nähneet, ostaneet ja käyttäneet
monia Bluetooth kaiuttimia vuosien aikana,
mutta nähtyään MARLEY BAG OF RIDDIM 2
on lähes jokainen sanonut tämän olevan juuri
sellainen mitä he ovat kaivanneet ja tarvinneet.
Tämän ottaminen mukaan reissuun on ilo. 

      
    
          
      

You will love it, 
and be proud of it.



GET TOGETHER
Blue too th ka iu t in

STIR IT UP 
Levyso i t in 

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

249€

Monilla on kotona LP ja 
Single levyjä joita he tahtoi-

sivat kuunnella, mutta koska heillä
ei ole enää stereovahvistimia eikä erillisiä
kaiuttimia, on tämä mahdotonta. MARLEY 

STIR UP levysoitin voidaan yhdistää kaiuttimeen
johdolla tai uusin malli yhdistyy Bluetooth yhteydellä. 

 .
    
          
      



STIR IT UP 
Levyso i t in 

OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  VÄRIT JA MALLI NO.  

Normaali johdollinen malli

Uutuus Bluetooth 5.0 +BLE

Laadukas Audio Technic äänirasia

Pre-Amp ulostulo Get Together

Pre-Amp ulostulo, RCA Phone out

USB portti josta voi äänittää PC:lle

3,5mm kuulokeliitäntä

Aux sisäänmenon liitäntä

230V virtalaturi

  

Voi soittaa LP ja Single levyjä

Nopeudet 45/33 RPM

Valettu raskas alumiininen lautanen

Valettu metalinen äänivarsi

15mm paksu Bambu kansi estää resonointia

Koko:  L 508mm  S 435mm  P 197mm

Takuu 2 vuotta

 

BLACK/SB  Musta EM-JT000-SB  

 

 

   

Bambu  

Kierrätys alumiini ja metalli

Kierrätys muovi ja silikoni

Kierrätys Rewind kangas 

 

TEKNISET OMINAISUUDET

Kierrätys alumiinia ja metallia
  

Kierrätys alumiinia ja
kierrätys silikoonia 

  

Kierrätys muovia 

  

CNC-jyrsittyä bambua

Monipuoliset ulostulot ja uutuutena Bluetooth yhteys kaiuttimelle

Kierrätys 
REWIND-kangasta

Laadukas Audio Technic
äänirasia ja timanttineula
  

45/33 RPM
nopeudet
 
  



STIR IT UP 
Levyso i t in 

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

249€

MARLEY-yhtiön STIR IT UP levysoitin herättää vanhat LP ja
Single levyt elämään. Vain Svh 249€ hinnalla saa korkealaa-
tuisen ja tyylikkään levysoittimen joka tyydyttää laadultaan
vaativankin kuuntelijan. Uusin Bluetooth malli voidaan yhdis-
tää erilaisiin Bluetooth kaiuttimiin tai laitteisiin. Mikä hienointa
niin levysoittimessa on USB-liitäntä, jolloin analogiset levyt 
voidaan tallentaa digitaaliseksi PC:lle, tabletille tai puhelimelle.
  
    
          
      



MARLEY-yhtiö on Personal Audio- ja Eletroniikka-alan urannuurtaja, kestä-
vän kehityksen ja kierrätysmateriaalien käyttämiseen erikoistunut valmistaja.    
Tiesitkö, että 94% suomalaisista on kiinnostunut kierrättämään kestokulutustavaroita. Joka vuosi suomalaiset arvostavat
enemmän ja enemmän tuotteita, jotka on valmistettu yhteiskunnallisesti sekä maailmanlaajuisesti vastuullisista materiaa-
leista. Samoin kuluttajat haluavat ostaa nyt kestävän kehityksen tuotteita joiden tuotanto sekä materiaaleissa on hyödyn-
netty kierrätystä ja tuotteet valmistetaan ekologisesti oikein. Onneksi jo nyt iso osa suomalaisista haluaa ostaa järkevästi
valmistettuja tuotteita joiden raaka-aineiden hankinta ja valmistus ei tuhoa maapallon ilmastoa sekä luontoa.        

MUOVI TEKSTIILI KARTONKI

PAPERI METALLI ALUMIINI



Pyydämme Sinua tutustumaan MARLEY-yhtiön taustoihin ja mitä
kaikkea hyvää Bob Marley ja hänen poikansa ovat tehneet.    

House of Marley tuotemerkin perustaja Rohan Marley on yksi Bob Marleyn pojista ja hän on tahtonut jatkaa 
vuonna 1945 syntyneen ja 1981 syöpään kuolleen isänsä hienoa sekä arvokasta filosofiaa. Bob Marley julisti 
jo 1960- ja 1970- luvulla mm.  sekä  ”Miten sinä huolehdit maailmasta ja luonnosta?” ”Mitä sinä annat 
takaisin luonnolle?” sekä monia muita hienoja tekoja ja ajatuksia rakastaa muita ihmisiä ja myös luontoa.  
Samoin tehdä hyviä asioita luonnon säilymisen eteen. Tätä Bob Marley itse teki koko elämänsä ajan. 

 Bob opasti ihmisiä niin, että meidän jokaisen täytyy tehdä Bob Marley oli kuuluisa hienosta luonteestaan.
kaikkemme maapallon eteen ja varjella luonnonvaroja. Bob Marley vastusti kaikenlaista orjuutta ja puolusti 
jatkuvasti rauhaa, ihmisten tasa-arvoa sekä vapautta. Tästä syystä YK antoi Bob Marleylle kolmannen maail-
man rauhanmitalin. Bob teki itse paljon vapaaehtoista ja ilmaistyötä näiden asioiden eteen sekä lahjoitti jat-
kuvasti suuria summia auttaakseen vähänosaisia kuten avustaen noin 4.000 ihmistä antaen heille säännölli-
sesti apua. Näitä ja monia muita hienoja asioita Bob opetti lapsilleen ja muulle maailmalle.  

Yksi Bob Marleyn pojista, 47-vuotias Rohan Marleyn perustama MARLEY-yhtiö jatkaa tätä hienoa, tärkeää ja 
kunnioitettavaa asiaa, tehden paljon hyvää kestävän kehityksen puolesta ja lahjoittaa rahaa luonnon- ja ilmas-
ton suojeluun. Tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman paljon luonnonmukaisia kierrätettäviä materiaaleja. 

Tämän lisäksi Rohan Marley ja MARLEY-yhtiön on lahjoittanut rahaa 146.000 puun istuttamiseen kansainvä-
liselle ONE TREE PLANTED -organisaatiolle. Rohan ja hänen muut yritykset tekee myös paljon muuta hyvää 
kuten auttavat vähäosaisia ja tukevat mm. BASSCAMPUS -organisaatiota joka auttaa ettei nuoret syrjäytyisi. 

MARLEY-yhtiö ja Rohan Marley haluaa, että me autamme huono-osaisia ihmisiä, arvostamme 
ja pidämme luonnosta hyvää huolta sekä teemme asioita jotka hyödyttävät myös muita.      

together, now. 

Let’s 

SAVE THE WORLD

Rohan Marley
Bob Marleyn poika

www.thehouseofmarley.com



together, now. 

Let’s 

SAVE THE WORLD

Bob Marley Ziggy Marley
Father Son

Natural Mystic, Three Little Birds, Could You Be Loved, Is This Love...

MARLEY-yhtiö on lahjoittanut paljon rahaa, jolla on istutettu jo nyt 
146.000 kpl puun taimia. Tässä hieman taustaa MARLEY projektista.  

146.000

Rohan Marley
Son

Katso: OneTreePlanted.org

House of Marley tuotemerkin perustaja Rohan Marley joka on yksi Bob Marleyn pojista, tahtoo jatkaa vuonna 
1945 syntyneen ja 1981 kuolleen isänsä hienoa ja arvokasta ilosofiaa. Bob Marley julisti ja opetti lapsille sekä
ystävilleen että faneilleen jo 1960- ja 1970-luvulla mm.  sekä”Miten sinä huolehdit maailmasta ja luonnosta?”

 sekä muita hienoja tekoja ja ajatuksia rakastaa luontoa jota Bob Marley ”Miten sinä annat takaisin luonnolle?”
teki luonnon eteen. Nyt Rohan Marleyn perustama MARLEY-yhtiö jatkaa tätä hienoa ja tärkeää sekä kunnioi-
tettavaa asiaa, tehden paljon hyvää kestävän kehityksen puolesta, lahjoittaen rahaa luonnon- ja ilmaston suo-
jeluun. Tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman paljon luonnonmukaisia ja kierrätettäviä materiaaleja.    



www.thehouseofmarley.com

Saatavana monia erilaisia MARLEY myymälätelineitä.   



Ole edelläkävijä. Näytä muille esimerkkiä
ja saat arvostusta. Tee nyt viisas ratkaisu
ja anna oma osasi kestävälle kehitykselle,
näyttäen muille esimerkkiä. 
  

together, now. 
THE WORLD

Let’s 

SAVE  

Amerikkalainen The House of Marley yhtiö on perustettu 2012. 

Yritys kuuluu HoMedics konserniin, joka on perustettu 1987 ja sen pääkonttori on USA:n 

Michiganissa. HoMedics on tiennäyttäjä terveys-, hyvinvointi- ja kulutuselektroniikan tuot-

teilla. Yhtiön muita tuotemerkkejä ovat HMDX Audio, JAM Audio sekä ensimmäinen kestä-

vään kehitykseen keskittynyt The House of Marley. Nämä laadukkaat sekä ainutlaatuiset 

Marley tuotteet on kehitetty yhteistyössä Bob Marleyn perheen kanssa. HoMedics konserni 

toimittaa tuotteitaan yli 60 maahan ympäri maailmaa. Yhtiö on vakavarainen ja se on täysin

yksityisomistuksessa oleva perheyritys. Perheyrityksen tavoin kaikki yli 300 työntekijää ovat 

omistautuneita työhönsä ja yhtiön toiminta-ajatukselle. Luotettava yhteistyökumppani.    

 

teknisen tukkukaupan asiantuntija

www.thehouseofmarley.com

Personal Audio 

www.houseofmarley.com
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Bluetooth- ja johdollisten kuulokkeiden mallisto 2019



Yhä useammat eri ikäryhmän ihmiset haluavat ostaa 
ja käyttää  (ei massatuotteita)  sekäyksilöllisiä tuotteita
varsinkin  kestävän kehityksen mukaisesti valmistettuja.

Markkinoita hallitsevat pääosin 2-3 tuotemerkkiä, joilla on Low- ja 

Med hintaryhmän tuotteista jopa 65-70% markkinaosuus. Tämän 

takia näitä tuotteita näkyy julkisilla paikoilla lähes kaikilla kuulok-

keita käyttävillä. Siksi todella monet kuluttajat haluavat nyt erottua 

ja käyttää yksilöllisiä kuulokkeita sekä näyttää muille, että hän on 

järkevä yksilö joka huolehtii ja kantaa vastuun kestävästä kehityk-

sestä ostaen kierrätetyistä raaka-aineista tehtyjä MARLEY-tuotteita.

 

 

   

I n d i v i d u a l

Yksilöllisyys kiinnostaa ja ihastuttaa.  



MARLEY tuotteita ei polkumyydä 
Svh. -40% tai -50% tai jopa -55%

Love it, 
and be proud of it.

MARLEY tuotteilla yhtiösi voi tehdä hyvä katteista kauppaa, eikä tarvitse 
usein selitellä omille asiakkaille miten muut myyvät jopa alle hankintahinnan. 



Ainutlaatuinen, edelläkävijä ja suunnannäyttäjä MARLEY-yhtiö on perustettu 
vuonna 2012 tarkoituksena näyttää maailmalle, että huippulaadukkaita sekä 
hienoäänisiä Personal Audio tuotteita voidaan valmistaa ekologisesti ja kestä-
vän kehityksen mukaisesti. Maailma on nyt herännyt ja todella monet ihmiset 
haluavat ostaa tällaisia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. 
Yhä useampi suomalainen haluaa nyt tehdä oman osansa planeetallemme 
ostamalla tällaisia tuotteita ja alkaa tehdä hyvää meille ja lapsillemme. 
Tästä syystä MARLEY-tuotteet tulevat olemaan monen valinta.
 
   

Kuluttajia kiinnostaa nyt maapallomme suojelu ja kierrätettä-
vistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen tuotteet. 
   

together, now. 
THE WORLD

Let’s 

SAVE  

BAMBU JA SERTIFIKOITU PUU    

MARLEY on tiettävästi ainoa valmistaja joka
käyttää kierrätettäviä ja uusiutuvia materiaa-
leja. Esimerkiksi Bambu on maailman nopeim-
min kasvavia kasveja ja yksi kasviyksilö voi 
tuottaa jopa 15 km bambukeppiä, jopa metrin 
päivässä. Bambu kuuluu nopeasti uusiutuviin 
ja helposti ylläpidettäviin luonnonvaroihin joi-
den kasvatus tai siitä valmistettavien tuottei-
den tekeminen ei saastuta luontoa, vaan niiden 
kasvu sitoo hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat 
hiilinieluna. MARLEY on istuttanut 146.000 puuta.  
 

PUUKOMPOSIITTI   

KIERRÄTETTY MUOVI
    
KIERRÄTETTY ALUMIINI
    
KIERRÄTETTY TERÄS
    
KIERRÄTETTY KANGAS
    
KIERRÄTETTY SILIKONI
    

MARLEY RAAKA-AINEET:



Kierrätys ja kestävän kehityksen tukeminen on nyt
vihdoinkin suurien ihmismassojen tavoite. Suoma-
laiset ovat kierrätyksessä maailman kärkimaita.  

94% suomalaisista on kiinnostunut kierrätyksestä ja haluavat edistää sitä   

Suomalaiset haluavat ostaa nyt kestävän kehityksen kierrätys tuotteita

Isot vain maksimi voittoa tavoittelevat yhtiöt eivät ole kaikkien suosiossa 

Moni haluaa olla edelläkävijä, suunnannäyttäjä ja kertoa järkevyydestään 

Yksilöllinen, omaperäinen sekä trendikäs järki- ja laatutuote kiinnostaa nyt 

Entistä useampi kuluttuja tahtoo tehdä hyvää, auttaa luontoa omalta osaltaan 

Uusio öljyn, muovin, metallin, paperin ja kankaiden käyttö ei ole järkevää

Ole edelläkävijä. Tee hyvää. Ole mukana jo nyt.

I want to be individual.  



MARLEY-tuotteet valmistetaan kestävän kehityksen mukaisesti
ja niissä käytetään kierrätettäviä materiaaleja, luonnon vuoksi.         

Bambu  

FSC sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

 
Kestävä kehitys, kierrätys ja uusiutuvien 
materiaalien käyttö ja niistä valmistetut
tuotteet kiinnostavat nyt ihmisiä.



Seuraavilla sivuilla esittelemme ensin useita MARLEY:n

sankakuulokkeita ja sen jälkeen nk. nappikuulokkeet 

joita on useita eri malleja. Kaikissa kuulokkeissa 

on vakiovarusteena mahtava soundi, 

korkea laatu ja yksilöllinen design.

Ja ne kaikki on valmistettu 

kestävän kehityksen 

mukaisesti.  

Love it, 
and be proud of it.



Johdollisten ja Bluetooth  mallisto 2019sankakuulokkeiden
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POSITIVE VIBRATION 2
Bluetooth- ja johdol l iset sankakuulokkeet  

MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 sankakuulokkeita on saatavana 
johdollisina ja myös Bluetooth versioina. Niissä on erinomainen ää-
neenlaatu jonka antaa isot 50mm laaja-alueisesti toistavat Driver
kaiuttimet. Kuulokkeet ova tehty kierrätys metallista ja alumiinista,
kierrätetystä muovista ja kankaasta sekä FSC sertifikoidusta puusta. 
Kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu sekä kestävyys 
yhdistettynä hyvään soundiin ihastuttavat ihmisiä. 
Suomalaiset arvostavat ja tahtovat näyttää ystävilleen, että hän 
on järkevä, välittää kestävästä 
kehityksestä ja siksi valitsee 
tuotteen joka on valmistettu 
kierrätettävistä materiaaleista 
jotka eivät myöskään tuhoa 
luontoa valmistusprosessissa. 
Saatavana eri värisinä.    

Normaali 
Svh. suositushinta

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

Sisältää Alv. 24%

49,90€

79,90€

Johdollinen malli

Bluetooth malli

Malli:

EM-JH121-SB

Malli:

EM-JH121-DN

Malli:

EM-JH121-SV



OMINAISUUDET TEKNISET TIEDOT  

MATERIAALIT  

2 mallia, Johdollinen ja Bluetooth

Bluetooth 4.1 mallissa soittoaika 10h

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

USB latauskaapeli

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen   

Laajatoistoinen 50mm Driver kaiutin 

Toistoalue 20Hz-20KHz

Laadukas Litium Ion akku (Bluetooth)

Toiminta-aika akulla 10h

Lataus USB portin kautta

Takuu 2 vuotta

 
Kierrätys alumiinia ja terästä

Kierrätys muovia ja silikonia

Kierrätys Rewind kangas

FSC sertifikoitua puuta  

 

Laadukasääninen 
50mm Driver kaiutin

SFC sertifikoitua
puuta 

Kierrätys muovia

Micro USB lataus

Kierrätys muovista ja
silikonista valmistettu
käyttöpainike   

Kierrätyskuidusta
tehty joustava johto  

Kierrätys REWIND-kangasta

Käyttöpainikkeet
ja mikrofoni

Korvan ympäri muotoutuvat pehmusteet
ovat tehty kestävästä kierrätyskankaasta

Kuulokkeiden runko-osa
kierrätys alumiinia  

TEKNISET OMINAISUUDET

Metallisosat kierrätys alumiinia 
ja ruostumatonta terästä  

POSITIVE VIBRATION 2

POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Sankakuu lokkee t  

Normaali 
Svh. suositushinta

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24% Sisältää Alv. 24%

49,90€ 79,90€

Johdollinen malli Bluetooth malli

Malli: EM-JH133-SV

Malli: 

EM-JH133-DN

Malli: 

EM-JH121-CP



POSITIVE VIBRATION 2
Johdo l l i se t sankakuu lokkee t  

HOPEA

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49,90€

Johdollinen malli

MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 sankakuulokkeet
ovat edullisia, mutta niissä on erinomainen ääneen-
laatu. Kuulokkeet ova tehty kierrätys metallista ja alu-
miinista, kierrätetystä muovista ja kankaasta sekä 
FSC sertifikoidusta puusta. Kuulokkeiden yksilöllinen 
tyyli, design ja muotoilu sekä kestävä laatu yhdistet-
tynä hyvään soundiin ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH121-SV



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49,90€

Johdollinen malli

POSITIVE VIBRATION 2
Johdo l l i se t sankakuu lokkee t  

KUPARI / PINKKI 
MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 sankakuulokkeet
ovat edullisia, mutta niissä on erinomainen ääneen-
laatu. Kuulokkeet ova tehty kierrätys metallista ja alu-
miinista, kierrätetystä muovista ja kankaasta sekä 
FSC sertifikoidusta puusta. Kuulokkeiden yksilöllinen 
tyyli, design ja muotoilu sekä kestävä laatu yhdistet-
tynä hyvään soundiin ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH121-CP



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49€

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49,90€

Johdollinen malli

POSITIVE VIBRATION 2
Johdo l l i se t sankakuu lokkee t  

DENIM SININEN
MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 sankakuulokkeet
ovat edullisia, mutta niissä on erinomainen ääneen-
laatu. Kuulokkeet ova tehty kierrätys metallista ja alu-
miinista, kierrätetystä muovista ja kankaasta sekä 
FSC sertifikoidusta puusta. Kuulokkeiden yksilöllinen 
tyyli, design ja muotoilu sekä kestävä laatu yhdistet-
tynä hyvään soundiin ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH121-DN



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49,90€

Johdollinen malli

POSITIVE VIBRATION 2
Johdo l l i se t sankakuu lokkee t  

MUSTA TUMMA PUU 

MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 sankakuulokkeet
ovat edullisia, mutta niissä on erinomainen ääneen-
laatu. Kuulokkeet ova tehty kierrätys metallista ja alu-
miinista, kierrätetystä muovista ja kankaasta sekä 
FSC sertifikoidusta puusta. Kuulokkeiden yksilöllinen 
tyyli, design ja muotoilu sekä kestävä laatu yhdistet-
tynä hyvään soundiin ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH121-SB



Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

49,90€

Johdollinen malli

POSITIVE VIBRATION 2
Johdo l l i se t sankakuu lokkee t  MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 sankakuulokkeet

ovat edullisia, mutta niissä on erinomainen ääneen-
laatu. Kuulokkeet ova tehty kierrätys metallista ja alu-
miinista, kierrätetystä muovista ja kankaasta sekä 
FSC sertifikoidusta puusta. Kuulokkeiden yksilöllinen 
tyyli, design ja muotoilu sekä kestävä laatu yhdistet-
tynä hyvään soundiin ihastuttavat ihmisiä. 

RASTA, MUSTA  

Malli: EM-JH121-RA



POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Blue too th sankakuu lokkee t  

KUPARI / PINKKI
Bluetooth toimiset MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 
WIRELESS sankakuulokkeiden alumiininen runko ja 
sen maalaus tekee kuulokkeista laadukkaat. Näissä 
on erinomainen ääneenlaatu. Kuulokkeet ova tehty 
kierrätys metallista ja alumiinista, kierrätetystä muo-
vista ja kankaasta sekä FSC sertifikoidusta puusta. 
Kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu 
sekä kestävä laatu yhdistettynä hyvään soundiin 
ihastuttavat ihmisiä. 

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JH133-CP

Kuulokkeiden runko-osa
kierrätys alumiinia  

Käyttöpainikkeet
ja mikrofoni

Kierrätys REWIND-kangasta

Metallisosat kierrätys alumiinia 
ja ruostumatonta terästä  



POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Blue too th sankakuu lokkee t  

MYYVÄT JA
TYYLIKKÄÄT
PAKKAUKSET

Kaikissa kierrätys raaka-aineista tehdyissä ja 
kestävän kehityksen mukaisesti valmistetuissa
MARLEY tuotteissa käytetään tietysti kierrätys
kartonkia ja paperia sekä muovia.
Pakkauksien tyyliin, ulkonäköön sekä siihen 
että tuote näkyy ja myy hyvin, on kiinnitetty eri-
tyiesti huomiota. Kuluttaja näkee aina tuotteen
ja MARLEY kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design 
ja muotoilu sekä laatu yhdistettynä hyvään soundiin 
ihastuttavat ihmisiä. MARLEY tuotteita halutaan nyt. 

Malli: EM-JH133-CP



POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Blue too th sankakuu lokkee t  

HOPEA

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Bluetooth toimiset MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 
WIRELESS sankakuulokkeiden alumiininen runko ja 
sen maalaus tekee kuulokkeista laadukkaat. Näissä 
on erinomainen ääneenlaatu. Kuulokkeet ova tehty 
kierrätys metallista ja alumiinista, kierrätetystä muo-
vista ja kankaasta sekä FSC sertifikoidusta puusta. 
Kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu 
sekä kestävä laatu yhdistettynä hyvään soundiin 
ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH133-SV



POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Blue too th sankakuu lokkee t  

DENIM SININEN

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Bluetooth toimiset MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 
WIRELESS sankakuulokkeiden alumiininen runko ja 
sen maalaus tekee kuulokkeista laadukkaat. Näissä 
on erinomainen ääneenlaatu. Kuulokkeet ova tehty 
kierrätys metallista ja alumiinista, kierrätetystä muo-
vista ja kankaasta sekä FSC sertifikoidusta puusta. 
Kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu 
sekä kestävä laatu yhdistettynä hyvään soundiin 
ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH133-DN



POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Blue too th sankakuu lokkee t  

MYYVÄT JA
TYYLIKKÄÄT
PAKKAUKSET

Malli: EM-JH133-DN



POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Blue too th sankakuu lokkee t  

MUSTA  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Bluetooth toimiset MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 
WIRELESS sankakuulokkeiden alumiininen runko ja 
sen maalaus tekee kuulokkeista laadukkaat. Näissä 
on erinomainen ääneenlaatu. Kuulokkeet ova tehty 
kierrätys metallista ja alumiinista, kierrätetystä muo-
vista ja kankaasta sekä FSC sertifikoidusta puusta. 
Kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu 
sekä kestävä laatu yhdistettynä hyvään soundiin 
ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH133-SB



POSITIVE VIBRATION 2
WIRELESS Blue too th sankakuu lokkee t  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

RASTA MUSTA
Bluetooth toimiset MARLEY POSITIVE VIBRATION 2 
WIRELESS sankakuulokkeiden alumiininen runko ja 
sen maalaus tekee kuulokkeista laadukkaat. Näissä 
on erinomainen ääneenlaatu. Kuulokkeet ova tehty 
kierrätys metallista ja alumiinista, kierrätetystä muo-
vista ja kankaasta sekä FSC sertifikoidusta puusta. 
Kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu 
sekä kestävä laatu yhdistettynä hyvään soundiin 
ihastuttavat ihmisiä. 

Malli: EM-JH133-RA



Love it, 
and be proud of it.

REDEMPTION WIRELESS
Blue too th sankakuu lokkee t  

UUTUUS. Tulossa myyntiin 2019.

MARLEY tuo todella tyylikkäät ja laadukkaat REDEMPTION WIRELESS
Bluetooth toimiset sankakuulokkeet jotka aiheuttavat heti omistamisen 
halua. Niiden alumiininen runko ja maalaus tekee kuulokkeista 
laadukkaat. Näissä on 24-tunnin toiminta-aika ja erinomainen 
ääneenlaatu. Viimeistelyn taso huippuluokkaa.

Kuulokkeet ova tehty kierrätys metallista ja 
alumiinista, kierrätetystä muovista ja kankaasta 
sekä aidosta nahasta. Kuulokkeiden 
yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu 
sekä kestävä laatu yhdistettynä 
hyvään soundiin ihastuttavat.
Saatavana useita eri värejä.
Svh hintaluokka on 149€ -159€.

UUTUUS
TULOSSA



Love it, 
and be proud of it.

REDEMPTION WIRELESS
Blue too th sankakuu lokkee t  

UUTUUS. Tulossa myyntiin 2019.

MARLEY REDEMPTION WIRELESS Bluetooth sankakuulokkeita saa
edellisen sivun vaalean harmaa ja kuparin värisenä sekä myös mustana 
kahdella eri puuversiolla. Myöhemmin tulee myös muita värejä.  

Svh hintaluokka on alle 149€ - 159€.

UUTUUS
TULOSSA



Love it, 
and be proud of it.

EXODUS WIRELESS
Blue too th sankakuu lokkee t  

UUTUUS. Tulossa myyntiin 2019.

Useat MARLEY EXODUS WIRELESS Bluetooth toimiset sankakuulokkeet 

ovat sellaisen kuluttajan valinta, joka haluaa yksilölliset kuulokkeet jotka

ovat tehty kestävän kehityksen mukaisesti. EXODUS kuulokkeissa on 

FCS sertifikoidusta puusta personoitu ulkoasu. Jopa 30-tunnin toiminta-

aika ja erinomainen äänenlaatu. Viimeistelyn taso huippuluokkaa.

Kuulokkeet ovat tehty kierrätys metallista ja alumiinista, kierrätetystä 

muovista ja kankaasta sekä aidosta nahasta. Kuulokkeiden yksilöllinen 

tyyli, design ja muotoilu sekä kestävä laatu yhdistettynä hyvään 

soundiin ihastuttavat. Tulossa eri värejä.

Saatavana myös ANC Noise Cancelling 

taustamelun vaimennus/poisto 

tekniikalla oleva malli. 

Svh hintaluokka on 

noin 199€ - 269€ 

UUTUUS
TULOSSA



EXODUS WIRELESS
Blue too th sankakuu lokkee t  

UUTUUS
TULOSSA

UUTUUS. Tulossa myyntiin 2019.

Useat MARLEY EXODUS WIRELESS Bluetooth toimiset 

sankakuulokkeet ovat sellaisen kuluttajan valinta, joka 

haluaa yksilölliset kuulokkeet jotka ovat tehty 

kestävän kehityksen mukaisesti. EXODUS 

kuulokkeissa on FCS sertifikoidusta puusta 

personoitu ulkoasu. Jopa 30-tunnin toiminta-

aika ja erinomainen äänenlaatu. Viimeistelyn 

taso huippuluokkaa.

Kuulokkeet ovat tehty kierrätys metallista ja 

alumiinista, kierrätetystä muovista sekä 

kankaasta sekä aidosta nahasta. Kuulok-

keiden yksilöllinen tyyli, design ja muotoilu 

sekä kestävä laatu yhdistettynä hyvään 

soundiin ihastuttavat. Tulossa eri värejä.

Saatavana myös ANC Noise Cancelling 

taustamelun vaimennus/poisto 

tekniikalla oleva malli. 

Svh hintaluokka on 

noin 199€ - 269€ 



LIBERATE AIR  
Blue too th kuu lokkee t  

UUTUUS. Tulossa myyntiin 2019.

MARLEY LIBERATE AIR niin kutsutut True Wireless Bluetooth toimiset kuulokkeet ihmiselle, 
joka arvostaa laadukkaita ja kestävän kehityksen mukaisesti valmistettuja kuulokkeita. 
LIBERATE AIR kuulokkeissa on FCS sertifikoidusta puusta personoitu ulkoasu. Noin 7-tunnin 
toiminta-aika ja erinomainen äänenlaatu. Kuulokkeet voidaan kätevästi ladata omassa säilytys-
kotelossa 2-3 kertaa, jolloin saadaan jopa yli 40h:n toiminta-aika. Kuulokkeissa on G-liikevoima 
ja kosketustunnistin jonka takia käyttö on helppoa. Viimeistelyn taso on huippuluokkaa.

Kuulokkeet on tehty kierrätys metallista ja alumiinista, kierrätetystä muovista, kierrätys kankaasta 
sekä aidosta nahasta. Kuulokkeiden yksilöllinen tyyli, design, muotoilu sekä kestävä laatu 
                 yhdistettynä hyvään soundiin 
                 ihastuttavat lähes jokaista.  
                 Svh hintaluokka tulee 
                 olemaan on noin 199€.  

UUTUUS
TULOSSA



Johdollisten ja Bluetooth  mallisto 2019nk. nappikuulokkeiden
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LITTLE BIRD
Johdol l iset nappikuulokkeet  

MARLEY LITTLE BIRD In-Ear nappikuulokkeiden korviin
tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrätettävästä myrkyttö-
mästä täysin hygieenisestä REGRING silikonista ja kaikki
muoviset osat ovat Bio-Plastic, kierrätettävää  Bio-muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toistavat hyvin
matalat bassot kuin myös korkeat äänet. Kuulokkeiden korva-
tyynyt ovat joustavat jolloin ne mukautuvat korvakäytävään.
Pakkauksessa on mukana S ja M koon korvatyynyt.
LITTLE BIRD kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
                       Suomalaiset arvostavat ja tahtovat näyttää 
                       ystävilleen, että hän on järkevä, välittää kes-
                       tävästä kehityksestä ja siksi valitsee tuotteen 
                       joka on valmistettu kierrätettävistä materiaa-
                       leista jotka eivät myöskään tuhoa luontoa
                       valmistusprosessissa. Saatavana eri värisinä.    

Kierrätys muovia

Myrkytöntä ja hygieenistä 

REGRING kierrätys silikonia    



LITTLE BIRD
Johdol l iset nappikuulokkeet  

RASTA MONIVÄRI  
MARLEY LITTLE BIRD In-Ear nappikuulokkeiden 
korviin tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrätettä-
västä myrkyttömästä täysin hygieenisestä REGRING 
silikonista ja kaikki muoviset osat ovat Bio-Plastic 
kierrätettävää Bio-muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toista-
vat hyvin matalat bassot kuin myös korkeat äänetkin. 
Kuulokkeiden korvatyynyt ovat joustavat jolloin ne 
mukautuvat korvakäytävään. Pakkauksessa on 
mukana S ja M koon korvatyynyt. LITTLE BIRD 
kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
                

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

14,90€

Johdollinen malli

Malli:

EM-JE061-RA  



LITTLE BIRD
Johdol l iset nappikuulokkeet  

VALKOINEN  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

14,90€

Johdollinen malli

MARLEY LITTLE BIRD In-Ear nappikuulokkeiden 
korviin tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrätettä-
västä myrkyttömästä täysin hygieenisestä REGRING 
silikonista ja kaikki muoviset osat ovat Bio-Plastic 
kierrätettävää Bio-muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toista-
vat hyvin matalat bassot kuin myös korkeat äänetkin. 
Kuulokkeiden korvatyynyt ovat joustavat jolloin ne 
mukautuvat korvakäytävään. Pakkauksessa on 
mukana S ja M koon korvatyynyt. LITTLE BIRD 
kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
                

Malli:

EM-JE061-WT  



LITTLE BIRD
Johdol l iset nappikuulokkeet  

NAVY SININEN  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

14,90€

Johdollinen malli

MARLEY LITTLE BIRD In-Ear nappikuulokkeiden 
korviin tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrätettä-
västä myrkyttömästä täysin hygieenisestä REGRING 
silikonista ja kaikki muoviset osat ovat Bio-Plastic 
kierrätettävää Bio-muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toista-
vat hyvin matalat bassot kuin myös korkeat äänetkin. 
Kuulokkeiden korvatyynyt ovat joustavat jolloin ne 
mukautuvat korvakäytävään. Pakkauksessa on 
mukana S ja M koon korvatyynyt. LITTLE BIRD 
kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
                

Malli:

EM-JE061-NV



LITTLE BIRD
Johdol l iset nappikuulokkeet  

MUSTA  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

14,90€

Johdollinen malli

MARLEY LITTLE BIRD In-Ear nappikuulokkeiden 
korviin tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrätettä-
västä myrkyttömästä täysin hygieenisestä REGRING 
silikonista ja kaikki muoviset osat ovat Bio-Plastic 
kierrätettävää Bio-muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toista-
vat hyvin matalat bassot kuin myös korkeat äänetkin. 
Kuulokkeiden korvatyynyt ovat joustavat jolloin ne 
mukautuvat korvakäytävään. Pakkauksessa on 
mukana S ja M koon korvatyynyt. LITTLE BIRD 
kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
                

Malli:

EM-JE061-BK  



LITTLE BIRD
Johdol l iset nappikuulokkeet  

PEACH PERSIKKA

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

14,90€

Johdollinen malli

MARLEY LITTLE BIRD In-Ear nappikuulokkeiden 
korviin tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrätettä-
västä myrkyttömästä täysin hygieenisestä REGRING 
silikonista ja kaikki muoviset osat ovat Bio-Plastic 
kierrätettävää Bio-muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toista-
vat hyvin matalat bassot kuin myös korkeat äänetkin. 
Kuulokkeiden korvatyynyt ovat joustavat jolloin ne 
mukautuvat korvakäytävään. Pakkauksessa on 
mukana S ja M koon korvatyynyt. LITTLE BIRD 
kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
                

Malli:

EM-JE061-PH



SMILE JAMAICA 
Johdol l iset nappikuulokkeet  



SMILE JAMAICA 
Johdol l iset nappikuulokkeet  

Yksilöllisten MARLEY JAMAICA In-Ear nappikuulok-
keiden runko valmistetaan FSC sertifikoidusta puusta,
korvatyynyt kierrätettävästä myrkyttömästä ja täysin 
hygieenisestä REGRING silikonista. Kaikki muoviset 
osat ovat kierrätettävää Bio-Plastic -muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toista-
vat hyvin matalat bassot kuin myös korkeat äänetkin. 
Kuulokkeiden korvatyynyt ovat joustavat jolloin ne 
mukautuvat hyvin korvakäytävään. Pakkauksessa 
on mukana S ja M koon korvatyynyt. JAMAICA 
kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
                

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

22,90€

Johdollinen malli

Aito puu on yksilöllinen
ja ihastuttaa monet.

RUSKEA PUU  

Malli: EM-JE041-BAMalli: EM-JE041-MI

Erikoismalli

SFC sertifikoitua
puuta 

Myrkytöntä ja hygieenistä 

REGRING kierrätys silikonia    

Kierrätyskuidusta
tehty joustava johto  



SMILE JAMAICA 
Johdol l iset nappikuulokkeet  Aito puu on yksilöllinen

ja ihastuttaa monet.

SININEN / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

22,90€

Johdollinen malli

Malli: EM-JE041-DN



SMILE JAMAICA 
Johdol l iset nappikuulokkeet  Aito puu on yksilöllinen

ja ihastuttaa monet.

PUNAINEN / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

22,90€

Johdollinen malli

Malli: EM-JE041-FI

Malli: EM-JE041-PU



SMILE JAMAICA 
Johdol l iset nappikuulokkeet  

Aito puu on yksilöllinen
ja ihastuttaa monet.

RASTA / PUU

TAIVAS / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

22,90€

Johdollinen malli

Malli: EM-JE041-RA

Erikoismalli



SMILE JAMAICA 
Johdol l iset nappikuulokkeet  

Aito puu on yksilöllinen
ja ihastuttaa monet.

MUSTA / PUU

SININEN / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

22,90€

Johdollinen malli

Erikoismalli

Malli: EM-JE041-TE

Malli: EM-JE041-CP



UPLIFT 2 
Johdol l iset nappikuulokkeet  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

29,90€

Johdollinen malli

Malli: EM-JE091-SV

Malli: EM-JE091-BA

Malli: EM-JE091-SB

Kuulokkeiden runko-osa
kierrätys alumiinia  

SFC sertifikoitua
puuta 

Kierrätyskuidusta
tehty joustava johto  

Myrkytöntä ja 

hygieenistä 

REGRING 

kierrätys silikonia    



UPLIFT 2 
Johdol l iset nappikuulokkeet  

MARLEY UPLIFT 2 mallin kuulokkeet ovat monen mielestä 
todella tyylikkäät. Yksilöllisten ja tyylikkäiden MARLEY 
In-Ear nappikuulokkeiden runko on kierrätys alumiinia ja
FSC sertifikoitua puuta. Korviin tulevat korvatyynyt valmis-
tetaan kierrätettävästä myrkyttömästä täysin hygieenisestä 
REGRING silikonista ja kaikki muoviset osat ovat kierrätet-
tävää Bio-Plastic -muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toistavat hyvin 
matalat bassot kuin korkeat äänet. Kuulokkeiden korva-
tyynyt ovat joustavat jolloin ne mukautuvat hyvin korvakäy-
tävään. Pakkauksessa on mukana S, M ja L koon korva-
tyynyt.  UPLIFT 2 kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita 
värejä. Tyyliä ja yksilöllisyyttä joka ihastuttaa heti.
                

HOPEA / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

29,90€

Johdollinen malli

Malli: EM-JE091-SV



UPLIFT 2 
Johdol l iset nappikuulokkeet  

BRASS KULTA / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

29,90€

Johdollinen malli

MARLEY UPLIFT 2 mallin kuulokkeet ovat monen mielestä 
todella tyylikkäät. Yksilöllisten ja tyylikkäiden MARLEY 
In-Ear nappikuulokkeiden runko on kierrätys alumiinia ja
FSC sertifikoitua puuta. Korviin tulevat korvatyynyt valmis-
tetaan kierrätettävästä myrkyttömästä täysin hygieenisestä 
REGRING silikonista ja kaikki muoviset osat ovat kierrätet-
tävää Bio-Plastic -muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toistavat hyvin 
matalat bassot kuin korkeat äänet. Kuulokkeiden korva-
tyynyt ovat joustavat jolloin ne mukautuvat hyvin korvakäy-
tävään. Pakkauksessa on mukana S, M ja L koon korva-
tyynyt.  UPLIFT 2 kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita 
värejä. Tyyliä ja yksilöllisyyttä joka ihastuttaa heti.
                

Malli: EM-JE091-BA



UPLIFT 2 
Johdol l iset nappikuulokkeet  

MUSTA / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

29,90€

Johdollinen malli

MARLEY UPLIFT 2 mallin kuulokkeet ovat monen mielestä 
todella tyylikkäät. Yksilöllisten ja tyylikkäiden MARLEY 
In-Ear nappikuulokkeiden runko on kierrätys alumiinia ja
FSC sertifikoitua puuta. Korviin tulevat korvatyynyt valmis-
tetaan kierrätettävästä myrkyttömästä täysin hygieenisestä 
REGRING silikonista ja kaikki muoviset osat ovat kierrätet-
tävää Bio-Plastic -muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toistavat hyvin 
matalat bassot kuin korkeat äänet. Kuulokkeiden korva-
tyynyt ovat joustavat jolloin ne mukautuvat hyvin korvakäy-
tävään. Pakkauksessa on mukana S, M ja L koon korva-
tyynyt.  UPLIFT 2 kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita 
värejä. Tyyliä ja yksilöllisyyttä joka ihastuttaa heti.
                

Malli: EM-JE091-SB



SMILE JAMAICA 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

Malli: EM-JE083-CP

Malli: EM-JE083-BA

Malli: EM-JE083-SBMalli: EM-JE083-BA



SMILE JAMAICA 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

Moni haluaa kaulassa olevan mallin jolloin In-Ear napit 
ovat pienet sekä kevyt. JAMAICA WIRELESS mallin 
Bluetooth kuulokkeissa on 8h toiminta-aika ja 3-painik-
keinen käyttökytkin jolla voidaan säätää voimakkuuksia
ja ohjata musiikkia, sekä HF-toimintoja. Yksilöllisten ja 
tyylikkäiden MARLEY In-Ear nappikuulokkeiden runko 
on FSC sertifikoitua puuta, kierrätys alumiinia ja muovia.
Korviin tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrätettävästä 
myrkyttömästä täysin hygieenisestä REGRING silikonista 
ja kaikki muoviset osat ovat Bio-Plastic -muovia.

Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toistavat 
hyvin matalat bassot kuin korkeat äänetkin. Kuulokkei-
den korvatyynyt ovat joustavat jolloin ne mukautuvat 
hyvin korvakäytävään. Pakkauksessa on mukana S ja
M koon korvatyynyt.  SMILE JAMAICA kuulokkeissa on 
yksilöllisiä ja kauniita värejä. Tyyliä ja yksilöllisyyttä joka 
ihastuttaa heti.
                

KUPARI / PUU  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

59,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JE083-CP



SMILE JAMAICA 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

SININEN DENIM  

Aito puu on yksilöllinen
ja ihastuttaa monet.

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

59,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JE083-DN

Myrkytöntä ja 

hygieenistä 

REGRING 

kierrätys silikonia    

SFC sertifikoitua
puuta 

Kierrätys muovista ja
silikonista valmistettu
käyttöpainike   



SMILE JAMAICA 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

MUSTA 

Aito puu on yksilöllinen
ja ihastuttaa monet.

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

59,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JE083-SB



SMILE JAMAICA 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

RASTA  

Aito puu on yksilöllinen
ja ihastuttaa monet.

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

59,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JE083-RA



SMILE JAMAICA 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

BRASS / MESSINKI  

Aito puu on yksilöllinen
ja ihastuttaa monet.

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

59,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JE083-BA



UPLIFT 2 WIRELESS 
Bluetooth nappikuulokkeet  

MARLEY UPLIFT 2 WIRELESS Bluetooth kuulokkeet ovat
tyylikkäitä ja niiden laadun hyväksyy vaativakin kuluttaja.
Näiden yksilöllisten ja tyylikkäiden MARLEY In-Ear nappi-
kuulokkeiden runko on kierrätys alumiinia ja FSC sertifikoi-
tua puuta. Korviin tulevat korvatyynyt valmistetaan kierrä-
tettävästä myrkyttömästä täysin hygieenisestä REGRING 
silikonista ja kaikki muoviset osat ovat Bio-Plastic kierrätys
muovia. Akun kesto 10h ja tyylikkäästä monitoimipainik-
keesta kuulokkeiden, musiikin ja HF-käyttö on helppoa. 
Kuulokkeissa  on 9mm Driver kaiuttimet jotka toistavat hyvin 
matalat bassot kuin korkeat äänetkin. Kuulokkeiden korva-
tyynyt ovat joustavat jolloin ne mukautuvat hyvin korvakäy-
tävään. Pakkauksessa on mukana S, M ja L koon korva-
tyynyt.  UPLIFT 2 Bluetooth kuulokkeissa on yksilöllisiä ja 
kauniita värejä. Tyyliä ja yksilöllisyyttä joka ihastuttaa heti.
                

Malli: EM-JE103-SB

Malli: EM-JE103-SV

Malli: EM-JE103-BA



UPLIFT 2 WIRELESS 
Bluetooth nappikuulokkeet  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

HOPEA / PUU

Malli: EM-JE103-SV

Myrkytöntä ja 

hygieenistä 

REGRING 

kierrätys silikonia    

Kuulokkeiden runko-osa
kierrätys alumiinia  

Kierrätys muovista ja
silikonista valmistettu
käyttöpainike   

Kierrätyskuidusta
tehty joustava johto  



UPLIFT 2 WIRELESS 
Bluetooth nappikuulokkeet  

MYYVÄT JA
TYYLIKKÄÄT
PAKKAUKSET

Malli: EM-JE103-SV



UPLIFT 2 WIRELESS 
Bluetooth nappikuulokkeet  

BRASS / 
MESSINKI  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JE103-BA



UPLIFT 2 WIRELESS 
Bluetooth nappikuulokkeet  

MUSTA / PUU

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-JE103-SB



UPPRISE ACTIVE 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

Malli: EM-FE063-BA      

Malli: EM-FE063-TE     

SFC sertifikoitua
puuta 

Myrkytöntä ja 

hygieenistä 

REGRING 

kierrätys 

silikonia    



UPPRISE ACTIVE 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

Sporttaajille tyyliä ja yksilöllisyyttä. MARLEY UPPRISE
ACTIVE WIRELESS Bluetooth Sport kuulokkeet ovat
suunniteltu kovaankin menoon, tyylillä.
Näiden yksilöllisten ja tyylikkäiden MARLEY In-Ear Sport
nappikuulokkeiden runko on kierrätys alumiinia ja FSC 
sertifikoitua puuta. Korviin tulevat korvatyynyt valmiste-
taan kierrätettävästä myrkyttömästä täysin hygieenisestä 
REGRING silikonista ja kaikki muoviset osat ovat Bio-
Plastic kierrätys muovia. Akun kesto 8h ja monitoimi-
painikkeesta kuulokkeiden, musiikin ja HF-käyttö on 
helppoa. Kuulokkeissa  on 6mm Driver kaiuttimet jotka 
toistavat hyvin matalat bassot kuin korkeat äänetkin. 
Kuulokkeiden korvan ympäri tulevat pidikkeet ovat 
pehmeää silikonia ja myös korvatyynyt ovat joustavat 
jolloin ne mukautuvat hyvin korvakäytävään. Pakkauk-
sessa on mukana S, M ja L koon korvatyynyt.  UPRISE
Bluetooth kuulokkeissa on yksilöllisiä ja kauniita värejä. 
Tyyliä ja yksilöllisyyttä joka ihastuttaa heti.
                

TEAL VIHREÄ  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

99,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-FE063-TE     

Myrkytöntä ja 

hygieenistä 

REGRING 

kierrätys 

silikonia    



UPPRISE ACTIVE 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

BRASS / MESSINKI    

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

79,90€

Bluetooth malli

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

99,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-FE063-BA      



UPPRISE ACTIVE 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

MUSTA  

Normaali 
Svh. suositushinta

Sisältää Alv. 24%

99,90€

Bluetooth malli

Malli: EM-FE063-BK    



UPPRISE ACTIVE 
WIRELESS Bluetooth 

nappikuulokkeet  

MYYVÄT JA
TYYLIKKÄÄT
PAKKAUKSET

Malli: EM-FE063-TE     

Malli: EM-FE063-BA      



I n d i v i d u a l

Luonnon suojelu, kierrätys,  yksilöllisyys kiinnostaa ja ihastuttaa.  



www.thehouseofmarley.com

Saatavana monia erilaisia MARLEY myymälätelineitä.   



MARLEY-yhtiö on Personal Audio- ja Eletroniikka-alan urannuurtaja, kestä-
vän kehityksen ja kierrätysmateriaalien käyttämiseen erikoistunut valmistaja.    
Tiesitkö, että 94% suomalaisista on kiinnostunut kierrättämään kestokulutustavaroita. Joka vuosi suomalaiset arvostavat
enemmän ja enemmän tuotteita, jotka on valmistettu yhteiskunnallisesti sekä maailmanlaajuisesti vastuullisista materiaa-
leista. Samoin kuluttajat haluavat ostaa nyt kestävän kehityksen tuotteita joiden tuotanto sekä materiaaleissa on hyödyn-
netty kierrätystä ja tuotteet valmistetaan ekologisesti oikein. Onneksi jo nyt iso osa suomalaisista haluaa ostaa järkevästi
valmistettuja tuotteita joiden raaka-aineiden hankinta ja valmistus ei tuhoa maapallon ilmastoa sekä luontoa.        

MUOVI TEKSTIILI KARTONKI

PAPERI METALLI ALUMIINI



Pyydämme Sinua tutustumaan MARLEY-yhtiön taustoihin ja mitä
kaikkea hyvää Bob Marley ja hänen poikansa ovat tehneet.    

House of Marley tuotemerkin perustaja Rohan Marley on yksi Bob Marleyn pojista ja hän on tahtonut jatkaa 
vuonna 1945 syntyneen ja 1981 syöpään kuolleen isänsä hienoa sekä arvokasta filosofiaa. Bob Marley julisti 
jo 1960- ja 1970- luvulla mm.  sekä  ”Miten sinä huolehdit maailmasta ja luonnosta?” ”Mitä sinä annat 
takaisin luonnolle?” sekä monia muita hienoja tekoja ja ajatuksia rakastaa muita ihmisiä ja myös luontoa.  
Samoin tehdä hyviä asioita luonnon säilymisen eteen. Tätä Bob Marley itse teki koko elämänsä ajan. 

 Bob opasti ihmisiä niin, että meidän jokaisen täytyy tehdä Bob Marley oli kuuluisa hienosta luonteestaan.
kaikkemme maapallon eteen ja varjella luonnonvaroja. Bob Marley vastusti kaikenlaista orjuutta ja puolusti 
jatkuvasti rauhaa, ihmisten tasa-arvoa sekä vapautta. Tästä syystä YK antoi Bob Marleylle kolmannen maail-
man rauhanmitalin. Bob teki itse paljon vapaaehtoista ja ilmaistyötä näiden asioiden eteen sekä lahjoitti jat-
kuvasti suuria summia auttaakseen vähänosaisia kuten avustaen noin 4.000 ihmistä antaen heille säännölli-
sesti apua. Näitä ja monia muita hienoja asioita Bob opetti lapsilleen ja muulle maailmalle.  

Yksi Bob Marleyn pojista, 47-vuotias Rohan Marleyn perustama MARLEY-yhtiö jatkaa tätä hienoa, tärkeää ja 
kunnioitettavaa asiaa, tehden paljon hyvää kestävän kehityksen puolesta ja lahjoittaa rahaa luonnon- ja ilmas-
ton suojeluun. Tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman paljon luonnonmukaisia kierrätettäviä materiaaleja. 

Tämän lisäksi Rohan Marley ja MARLEY-yhtiön on lahjoittanut rahaa 146.000 puun istuttamiseen kansainvä-
liselle ONE TREE PLANTED -organisaatiolle. Rohan ja hänen muut yritykset tekee myös paljon muuta hyvää 
kuten auttavat vähäosaisia ja tukevat mm. BASSCAMPUS -organisaatiota joka auttaa ettei nuoret syrjäytyisi. 

MARLEY-yhtiö ja Rohan Marley haluaa, että me autamme huono-osaisia ihmisiä, arvostamme 
ja pidämme luonnosta hyvää huolta sekä teemme asioita jotka hyödyttävät myös muita.      

together, now. 

Let’s 

SAVE THE WORLD

Rohan Marley
Bob Marleyn poika

www.thehouseofmarley.com



together, now. 

Let’s 

SAVE THE WORLD

Bob Marley Ziggy Marley
Father Son

Natural Mystic, Three Little Birds, Could You Be Loved, Is This Love...

MARLEY-yhtiö on lahjoittanut paljon rahaa, jolla on istutettu jo nyt 
146.000 kpl puun taimia. Tässä hieman taustaa MARLEY projektista.  

146.000

Rohan Marley
Son

Katso: OneTreePlanted.org

House of Marley tuotemerkin perustaja Rohan Marley joka on yksi Bob Marleyn pojista, tahtoo jatkaa vuonna 
1945 syntyneen ja 1981 kuolleen isänsä hienoa ja arvokasta ilosofiaa. Bob Marley julisti ja opetti lapsille sekä
ystävilleen että faneilleen jo 1960- ja 1970-luvulla mm.  sekä”Miten sinä huolehdit maailmasta ja luonnosta?”

 sekä muita hienoja tekoja ja ajatuksia rakastaa luontoa jota Bob Marley ”Miten sinä annat takaisin luonnolle?”
teki luonnon eteen. Nyt Rohan Marleyn perustama MARLEY-yhtiö jatkaa tätä hienoa ja tärkeää sekä kunnioi-
tettavaa asiaa, tehden paljon hyvää kestävän kehityksen puolesta, lahjoittaen rahaa luonnon- ja ilmaston suo-
jeluun. Tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman paljon luonnonmukaisia ja kierrätettäviä materiaaleja.    



Ole edelläkävijä. Näytä muille 
esimerkkiä ja saat arvostusta. 

Tee nyt pikaisesti viisas rat-
kaisu ja anna oma osasi 
kestävälle kehitykselle. 

  

together, now. 
THE WORLD

Let’s 

SAVE  Amerikkalainen The House of Marley yhtiö on perustettu 2012. 

Yritys kuuluu HoMedics konserniin, joka on perustettu 1987 ja sen pääkonttori on USA:n 

Michiganissa. HoMedics on tiennäyttäjä terveys-, hyvinvointi- ja kulutuselektroniikan tuot-

teilla. Yhtiön muita tuotemerkkejä ovat HMDX Audio, JAM Audio sekä ensimmäinen kestä-

vään kehitykseen keskittynyt The House of Marley. Nämä laadukkaat sekä ainutlaatuiset 

Marley tuotteet on kehitetty yhteistyössä Bob Marleyn perheen kanssa. HoMedics konserni 

toimittaa tuotteitaan yli 60 maahan ympäri maailmaa. Yhtiö on vakavarainen ja se on täysin

yksityisomistuksessa oleva perheyritys. Perheyrityksen tavoin kaikki yli 300 työntekijää ovat 

omistautuneita työhönsä ja yhtiön toiminta-ajatukselle. Luotettava yhteistyökumppani.    

 

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Personal Audio 

www.houseofmarley.com
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