
Jays lanserar nya q-JAYS – Världens minsta  
in-ear hörlur med utbytbara kablar 

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) lanserar nu andra generationen q-JAYS; En high-end referensmodell 
med dubbla armaturhögtalare. Nya q-JAYS är fullmatad med nyutvecklat innehåll och tillverkad av premium-
material med allra senaste teknik i en kombination som höjer nivån för precision och prestanda för in-ear hörlurar 
2015. 

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) har byggt ett internationellt rykte som en prisvinnande skapare 
av högkvalitativa musikaliska upplevelser genom egenutvecklade produkter. Nu etablerar man en ny nivå för 
bärbart ljud och lanserar q-JAYS, en referenshörlur som kombinerar det bästa av ljudåtergivning, kvalitet och 
precisionstilllverkning. Nya q-JAYS ger en musikalisk upplevelse med ofärgad ljudbild, återgiven med enastående 
klarhet och detaljrikedom. Den är dessutom fullt kompatibel med JAYS eget iWA-koncept för användning till de 
flesta smartphones.

Nya q-JAYS innehåller många nyutvecklade och innovativa detaljer, såsom: 

- Dubbla balanserade armaturhögtalare
- Ljudsignatur av referensklass
- Skräddarsydda akustiska filter
- Borttagbara laserskurna skyddsfilter
- Precisionsstämda basportar

”Vi ville realisera vår idé om den optimala hörluren” säger Daniel Andersson, Chief of Design på Jays AB (publ). 
”Genom att kompromisslöst kombinera referensljud, kvalitet, precision och ergonomi har vi nu nått en helt ny nivå.”

Nya q-JAYS kommer att finnas tillgänglig under Q2 till pris från 3495 SEK.

Se bilder och läs allt om nya q-JAYS här: www.jays.se/products/q-jays

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Cedmer, Chief Technology Officer
Mobile: +46 73 828 52 36
Email: peter.cedmer@jays.se
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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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- Utbytbara kablar
- Specialutvecklade gängade kontakter
- Kevlarkablar med ren koppar
- iWA-remotes tillgängliga för smartphones 
  med iOS, Windows eller Android

http://www.jays.se/products/q-jays

