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Pressmeddelande

myFC:s bränslecellsladdare JAQ Hybrid får japansk PSEcertifiering
Stockholm, 3 december 2018
Världens minsta bränslecellsladdare JAQ Hybrid är nu certifierad enligt japansk PSEstandard, under lagen DENAN (Electrical Appliance and Material Safety) och enligt
direktiv från det japanska ekonomi-, handels- och industridepartementet (METI).
Från och med den 1 februari 2019 omfattar det japanska PSE-certifieringskravet även
powerbanks och liknande produkter, såsom JAQ Hybrid. myFC kan nu bekräfta att JAQ
Hybrid enligt ett registrerat ackrediteringsorgan uppfyller PSE-kraven. PSE-märket kommer
att finnas på samtliga JAQ Hybrid-enheter som säljs i Japan.
– Japan är en nyckelmarknad för myFC, och JAQ Hybrid uppfyller nu PSE- och DENANkraven. Certifieringskraven varierar mellan globala marknader och förändras ofta, och det är
avgörande för oss att snabbt anpassa oss efter dessa krav, säger Michael Glantz, CTO på
myFC.
Japan är en av två globala marknader dit myFC levererat bränslecellsladdaren JAQ Hybrid.
JAQ Hybrid är världens första och minsta bärbara bränslecellsladdare och kan ladda
elektronik även utan tillgång till eluttag eller solljus. JAQ Hybrid använder vatten, salt och
ofarliga reaktionskomponenter för att producera grön el.
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 december 2018 kl. 07:55 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83
Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som
utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna
och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden,
powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017
produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är
företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk.
MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i
maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified
Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com
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