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Jays klipper kabeln och introducerar u-JAYS
Wireless
Den prisbelönta svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) introducerar sina första Bluetooth®-hörlurar och därmed
sin första trådlösa produkt. u-JAYS Wireless är ett tillskott till förra årets uppskattade lansering av u-JAYS-serien
och är planerad till slutet av 2016.
Den nya trådlösa hörluren är, liksom sin föregångare med kabel, utformad med betoning på kvalitet och detaljer
och kompletterar sin föregångare genom att dessutom erbjuda trådlös frihet.
u-JAYS Wireless använder Bluetooth för att ansluta till din mobila enhet och är skapad för att ge användaren en
bekymmersfri upplevelse med över 25 timmars lyssnande och full-funktions touch control som gör det enkelt för
användaren att styra uppspelningen. För att undvika oavsiktliga avbrott är hörlurens touch control dessutom försedd
med en låsfunktion.
”Marknadens efterfrågan utvecklas och en trådlös hörlur var ett naturligt steg framåt för oss. Vi är glada att
presentera u-JAYS Wireless och är övertygade om att vi kommer att erbjuda användaren en enastående trådlös
upplevelse och ser fram emot marknadens respons” säger VD Rune Torbjörnsen.
u-JAYS Wireless är för närvarande i förproduktion och förväntas nå handeln i slutet av året. Liksom den tidigare
versionen tillverkas u-JAYS Wireless i kombinationer av svart eller vitt och silver eller guld.
I väntan på lanseringen av u-JAYS Wireless justeras priset på dess föregångare u-JAYS On-ear headphones till ett
mer konkurrenskraftigt pris.
Rek.pris
SEK
USD
EUR
GBP

u-JAYS Wireless
1790		
179		
179		
139		

u-JAYS On-ear headphones
1190
119
119
99

För mer information, vänligen kontakta:
Mårten Sahlén, Product Designer
Mobile: +46 703 07 19 09
Email: marten@jaysheadphones.com

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.
This information is information that Jays AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was
submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 8:30 CET on September 1, 2016.
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