
Jaybirds trådlösa hörlurar Freedom suddar ut gränsen mellan mode och sport
Jaybird, marknadsledaren inom trådlösa sporthörlurar, lanserar nu Freedom, en hörlur som kombinerar sofistikerad stil, otroligt
ljud och förbättrad komfort i de minsta och mest avancerade trådlösa in ear-hörlurarna någonsin. 

Den lilla storleken på Freedom innebär att även de med trånga hörselgångar kan använda hörluren utan problem, men storleken
påverkar inte ljudet som är en utveckling av den testvinnande, klara och stora ljudkvalitet som vi vant oss vid från tidigare modeller.
Ljudet kan dessutom anpassas med Jaybirds nyutvecklade app, MySound, för att skapa en personlig ljudprofil som passar den
egna smaken och som sedan sparas på Freedom-lurarna så att ljudprofilen förblir densamma även om man byter musiktjänst eller
Bluetooth-enhet.

Jaybird Freedom’s låga vikt, patenterade ”vingar” och minimala design som följer örats form innebär att hörlurarna sitter kvar i
öronen under all typ av träning och även passar aktiviteter där man bär hjälm, t ex mc-körning eller bergssporter.

Den totala batteritiden är på 8 timmar, 4 timmar inbyggt och ytterligare 4 timmar när man sätter dit det medföljande
laddningsfästet. Laddningsfästet innebär också att man i princip kan få oändlig batteritid. Snäpp dit det lilla ladda-i-farten-fästet
och få en extra timmas batteri efter bara 20 minuter, eller låt det sitta kvar så laddas batteriet fullt igen.

Jaybird Freedom-hörlurarna har ett snyggt och elegant yttre av sandblästrad metall. Traditionellt har Bluetooth-hörlurar tillverkats av
plast för att inte störa signalen men Jaybird har överkommit detta genom att placera elektroniken i fjärrkontrollen.

Jaybird Freedom beräknas börja dyka upp i konsumentelektronikbutikerna under veckan efter midsommar och kommer då ha ett
rekommenderat pris på 1890:-. 
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Jaybird distribueras i Norden exklusivt av Isolda, som är en nordisk distributör och generalagent av starka varumärken inom tillbehör och
förbrukning till det digitala kontoret och hemelektronik till den aktiva och mobila människan. Produkterna säljs via ett nätverk av över 3000
återförsäljare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret ligger i Göteborg, med filialkontor i Oslo och Stockholm samt
logistikcenter i Jönköping. Isolda är en del av Ambia Trading Group, noterat på Aktietorget, där även bolag som Selector Logistik och Netpact
Europe ingår. I koncernen arbetar totalt ett sextiotal medarbetare.


