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JAYS is a global Swedish brand that exists to create engaging experiences based on 
a genuine belief in everyone’s right to great sound. A JAYS product is a statement 
of true care for its user. Jays AB (publ) has a heritage of simplicity that permeates 
everything it does, and renders products that are intuitive, timeless and built to last. 
The company’s promise is devotion to authenticity and rigorous attention to details 
through design and engineering excellence. 

Jays AB (Publ) is listed on NASDAQ OMX First North in Stockholm, Sweden. Certified 
Advisor is Remium Nordic AB. 
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u-JAYS Wireless nu i lager
De efterlängtade trådlösa hörlurarna u-JAYS Wireless från
prisbelönta hörlurstillverkaren Jays AB (publ) finns nu i lager och 
levereras till butiker i hela världen. u-JAYS Wireless kommer att 
finnas tillgängliga via JAYS Online Store under nästa vecka.

De nya trådlösa hörlurarna har 25+ timmar oavbruten lyssningstid 
på en enda laddning och utmärkt ljudisolering. De intuitiva touch-
kontrollerna gör det möjligt för användaren att ta emot samtal 
och svepa genom sina favoritlåtar på ett enkelt sätt. De har även 
ett touchlås som säkrar kontrollerna från oavsiktliga avbrott. De 
bekväma Bluetooth®hörlurarna underlättar för lyssnaren som 
slipper trassliga och störande kablar.

“Vi är mer än redo att förse marknaden med högkvalitativa, 
bekväma hörlurar som ger kunden trådlös frihet. u-JAYS Wireless är 
designade för att leverera en ny och bättre trådlös upplevelse för 
alla som efterfrågar bra ljud “, säger Rune Torbjörnsen, VD, Jays AB 
(publ).

Rekommenderat pris
USD 179 
EUR 179
SEK 1790

Produktsida 
https://www.jaysheadphones.com/products/u-jays-wireless

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Cedmer, CTO
Mobil: +46 73 8285236
Mail: peter@jaysheadphones.com

För säljrelaterade frågor, vänligen kontakta:
Jonas Andersen, Global Sales Manager
Email: jonas@jaysheadphones.com


