
 

 

 
 
 

Informacja prasowa 
 
 

Nowy smartfon LIVE 6+ w ofercie Kruger&Matz 
 

Właśnie na rynku debiutuje najnowszy smartfon Kruger&Matz z flagowej rodziny LIVE. Od 
samego początku ta seria telefonów rodzimego producenta łączy w sobie zaawansowane 
parametry techniczne oraz dużą ergonomię użytkowania, a skierowana jest do osób 
wymagających, ceniących dobrą jakość i elegancję. Tak jest również w przypadku 
najnowszego modelu LIVE 6+, który w swojej smukłej obudowie skrywa m.in. 
ośmiordzeniowy procesor, ekran 5,7” oraz pojemną baterię 5000 mAh.  
  
 

 

 

 

Kruger&Matz stale podąża za trendami, udoskonalając oferowane produkty. Nowy smartfon LIVE 6+ 

wyposażony został w wyświetlacz HD+ o przekątnej 5,7 cala, w którym zastosowano proporcje 18:9. 

Pozwoli to użytkownikowi zmieścić na ekranie więcej treści wertykalnych, co znacznie poprawi komfort 

przeglądania stron internetowych. Co więcej, ramki w nowym smartfonie zostały zmniejszone, co 

w połączeniu z wykorzystaniem zaokrąglonego szkła 2.5D sprawia, że telefon jest nie tylko znacznie 

zgrabniejszy, ale również bardziej komfortowy w użytkowaniu.    

LIVE 6+ to telefon dla osób oczekujących przede wszystkim wydajności. Urządzenie posiada 

8‑rdzeniowy procesor MTK6750T, wspierany przez 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Takie 

połączenie to gwarancja stabilnego i pewnego działania, niezależnie od tego z jak zaawansowanych 

aplikacji i funkcji korzysta użytkownik. Tym bardziej, że telefon został wyposażony w baterię 

o pojemności 5000 mAh, co zapewni wiele godzin pracy bez potrzeby ładowania urządzenia.  

 



 

 

 

A jeśli już musimy naładować urządzenie, symetryczna budowa USB typu C nie narazi portu na 

ewentualne uszkodzenia. Do tego użytkownik nie musi spędzać wielu długich godzin na czekaniu, aż ta 

pojemna bateria wreszcie będzie pełna. LIVE 6+ posiada funkcję szybkiego ładowania, która znacznie 

skraca ten czas.   

To, czym Kruger&Matz stara się dodatkowo przekonać swoich klientów do modelu LIVE 6+, to czytnik 

linii papilarnych, który jest doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących swoją prywatność, a także 

funkcja dualSIM - rozwiązanie idealne dla osób, które posiadają dwa numery. Dodatkowy slot pozwala 

na jednoczesne obsługiwanie dwóch kart SIM lub też może zostać wykorzystany jako czytnik kart 

pamięci, do rozbudowy pamięci telefonu.      

Prezentacja video smartfona LIVE 6+ 

Całość, którą dopełniają dwie zapewniające doskonałą jakość zdjęć kamery o rozdzielczości 16 Mpx, 

została zamknięta w gustownej, dostępnej w dwóch kolorach obudowie.  Przy pierwszym spojrzeniu 

uwagę użytkowników zwróci od razu mieniące się w niej światło, które robi powalające wrażenie. 

Dodatkowo, zaokrąglone krawędzie stanowią idealne dopełnienie stylowego wyglądu oraz sprawiają, że 

urządzenie  doskonale układa się w dłoni.   

Smartfon Kruger&Matz LIVE 6+ dostępny jest w dwóch kolorach – czarnym i złotym w oficjalnym 

sklepie Kruger&Matz na www.krugermatz.com, a także w sieci sklepów Rebel Electro i LPelektronik 

oraz na www.lpelektronik.com w cenie 899 zł.  

Więcej informacji na: 
www.krugermatz.com   
https://www.facebook.com/krugermatz  
https://www.instagram.com/krugermatz  
 
 

*** 
Marka Kruger&Matz pojawiła się na polskim rynku w roku 2010, a historię jej powstania najlepiej oddają dwa słowa: pasja 
i marzenie. Kruger&Matz pragnie inspirować do życia pełnego wartości i pasji, a wprowadzając do oferty wyjątkowe 
i dostępne dla każdego produkty chce dać ludziom narzędzia do lepszego życia. Dlatego w portfolio produktów 
Kruger&Matz znaleźć można m.in. designerskie i zapewniające doskonałą jakość dźwięku słuchawki oraz sprzęt audio, 
a także nowoczesne rozwiązania mobilne jak tablety, czy smartfony. Produkty Kruger&Matz cieszą się ogromną 
popularnością wśród klientów. Świadczą o tym nagrody, jakie otrzymała marka na przestrzeni ostatniego roku m.in. godło 
Odkrycie Roku 2013, które zostało przyznane Kruger&Matz za innowacyjność smartfona LIVE, stały wzrost zainteresowania 
i dalsze perspektywy odbioru przez rynek,  Złoty Bell od czytelników magazynu Mobility dla słuchawek KM0660EB, a także 
nagroda Złoty AS IT w kategorii Debiut Roku przyznana przez redakcję Reseller News. 
 

 
Kontakt dla mediów: 
Anna Malitka-Babik, PR Manager Kruger&Matz 
(25) 685 00 75, 609 161 169, media@krugermatz.com   
 


