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Jays AB (publ) is a Swedish company that develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. 
Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with an authentic musical experience and full functionality in 
innovative solutions. The company is listed on NASDAQ OMX First North in Stockholm, Sweden.
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u-JAYS nu tillgänglig

Den svenska hörlursutvecklaren JAYS tillgängliggör nu globalt sin nya och efterlängtade modell u-JAYS via JAYS 
Online Store och utvalda butiker. 
 
Vi är stolta över att kunna meddela att u-JAYS - den utanpåliggande hörluren från JAYS med minutiöst genomarbetad 
ergonomi, ljudbild och detaljer - nu möter sin publik. u-JAYS levereras med utbytbara öronkuddar och kablar med full-
funktions-remote för iOS, Windows eller Android, och kommer att utgöra en måttstock för en varaktig och inspirerande 
musikalisk upplevelse. 
 
Två år av iterativ design och utveckling har givit oss en produkt som tillhandahåller ett starkt och universellt möte 
mellan musik, ljud och känslor som vi är stolta att dela med våra användare. u-JAYS har förmågan att förbättra lyssna-
rens upplevelse, och vi är djupt förälskade i dessa lurar vars musikaliska bredd presenteras i olika metalliska nyanser 
sömlöst sammankopplade med en ergonomisk och hållbar båge i material som tål slitage.
 
u-JAYS i detalj
· Utbytbara öronkuddar och kablar
· Viskoelastiska öronkuddar för god komfort
· Treknapps fullfunktions-remote för iOS, Windows eller Android 
· Ett akustiskt system skräddarsytt för att skapa ett öppet och dynamiskt ljud 
· 40 mm dynamiska element med djup, kraftfull bas och ett öppet och detaljerat övre register.
 
u-JAYS kommer att finnas tillgänglig globalt från vecka 5 för både iOS och Android via JAYS Online Store 
och utvalda butiker.

"Vi är mycket glada och förväntansfulla över att nu få möjlighet att låta u-JAYS möta sin marknad. Det har varit en 
spännande resa att få utveckla en av de i vårt tycke bästa hörlurar som vi har sett. Vi är övertygade om att vi har 
skapat en game changer som följer i den tradition vi har skapat för oss själva på Jays" säger Rune Torbjörnsen, VD, 
Jays AB (publ).

För mer information:
Peter Cedmer, CTO
Mobile: +46 73 828 52 36
E-mail: peter.cedmer@jays.se
URL: www.jays.se/products/u-jays

Modeller
Black on Black
Black on Gold
White on Silver
White on Gold

MSRP
USD  230
EUR  230
GBP  170
SEK  2300
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