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Jays lanserar a-Six Wireless med
exceptionell batteritid
Svenska hörlurstillverkaren Jays Group AB (publ) presenterar a-Six Wireless en liten, lätt, kraftfull hörlursmodell med precisionstillverkat metallhus och 12
timmars batteritid*
Jays Group AB (publ) introducerar nu sina första trådlösa
in-ear hörlurar, a-Six Wireless. Den nya modellen som bärs
runt nacken är konstruerad för att leverera hög akustisk
kvalitet i en förvånansvärt liten storlek. Med ett CNC-fräst
aluminiumhus, en dekalplatta av rostfritt stål och med
laserskurna hål som fungerar som basport, ger a-Six en
bättre och mer kvalitativ lyssningsupplevelse.
a-Six Wireless ansluts till din enhet med Bluetooth® och
erbjuder en enastående trådlös prestanda med 12 timmars
speltid.
Några av Jays a-Six detaljer och funktioner:
• 12 timmar oavbruten lyssningstid
• Precisionstillverkat metallhus
• En av världens minsta hörlurar i sin klass
• Problemfri trådlös anslutning

a-Six Wireless MSRP
799 SEK
79 USD
79 EUR
79 GBP
Produktsida
https://www.jaysheadphones.com/products/a-six-wireless
För mer information, kontakta:
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com
För marknadsföringsmaterial, kontakta:
marketing@jaysheadphones.com

a-Six Wireless är för närvarande i förproduktion och
förväntas levereras under Januari 2018.
a-Six Wireless erbjuds i kombinationerna svart/guld,
vit/silver och den nya kombinationen grå/silver.
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 Group AB (publ) has a heritage of
simplicity that permeates everything it does, and renders products that are
intuitive, timeless and built to last.

*Testad med måttlig volymnivå.
Prestanda kan variera mellan telefoner.

The company’s promise is devotion to authenticity and rigorous attention to
details through design and engineering excellence. Jays Group AB (Publ) is
listed on NASDAQ OMX First North in Stockholm, Sweden. Certified Advisor
is Remium Nordic AB.
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