Informacja prasowa

DRIVE 6 – Kruger&Matz wprowadza nową odsłonę smartfona do zadań
specjalnych
Właśnie do sprzedaży trafił nowy smartfon Kruger&Matz z pancernej serii DRIVE. Szósta odsłona
różni się od poprzedników nie tylko wizualnie, ale także pod względem parametrów
technicznych. Za płynność działania systemu Android 9.0 Pie odpowiada w nim czterordzeniowy
procesor Mediatek MT6761. Dodatkowo, aby jeszcze lepiej trafić w potrzeby odbiorców tego
typu telefonów, w ofercie pojawiły się dwie wersje DRIVE 6 i DRIVE 6S, które różnią się wielkością
pamięci wewnętrznej oraz RAM.

DRIVE 6 i DRIVE 6S to dwa nowe urządzenia z pancernej serii smartfonów Kruger&Matz. Jedyną cechą,
poza ceną, która różni te modele to ilość pamięci. W przypadku modelu DRIVE 6 jest to 3 GB RAM i 32
GB pamięci wewnętrznej oraz odpowiednio 4 GB i 64 GB w przypadku modelu DRIVE 6S. W obydwu
modelach płynną i stabilną pracę systemu Android 9.0 Pie gwarantuje czterordzeniowy procesor
MediaTek MT6761.
W ofercie Kruger&Matz DRIVE to seria smartfonów do zadań specjalnych. W przypadku szóstej odsłony
swobodne korzystanie ze smartfona w warunkach ekstremalnych gwarantuje stopień ochrony IP68, co
oznacza, że jest zabezpieczony przed skutkami zanurzenia w wodzie do 30 minut na głębokości 1 m
oraz odporny na pył i kurz. Wzmocniona obudowa skrywa przyciski funkcyjne i odpowiednio
zabezpieczone porty, a także ekran o przekątnej 5,5” i rozdzielczości 720x1440 px, HD+, który dla
jeszcze większego komfortu użytkowania został zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 3.
Co ważne dużym ułatwieniem dla użytkowników modelu DRIVE 6, jest także przycisk funkcyjny PTT
(Push to Talk), który w połączeniu z zainstalowaną w urządzeniu aplikacją Zello, pozwoli korzystać ze

smartfona jak z krótkofalówki. Wystarczy jeden przycisk, aby łatwo kontaktować się z odbiorcą lub całą
grupą. Z kolei wytrzymała bateria o pojemności 4500 mAh zapewni wiele godzin pracy bez potrzeby
ładowania urządzenia. Dzięki temu użytkownik może swobodnie pracować i przez długi czas korzystać
z funkcji telefonu oraz ulubionych aplikacji pobranych ze Sklepu Play. Podłączenie do ładowania za
pomocą portu USB typu C z symetryczną budową, ułatwia wpięcie kabla i zmniejsza ryzyko uszkodzenia
gniazda.
Wpisywanie kodów odblokowujących smartofna w trudnych warunkach, gdy trzeba szybko skorzystać
z telefonu może być mało komfortowe dla użytkownika. Dlatego by maksymalnie to ułatwić
w modelach DRIVE 6 zastosowano zarówno czytnik linii papilarnych, jak też identyfikującą twarz
użytkownika funkcję Face Unlock. To sprawi, że odblokowywanie telefonu, w każdej sytuacji będzie
proste i wygodne. Ten ogrom możliwości sprawia, że DRIVE 6 powinien zostać doceniony nie tylko
przez fanów wypraw survivalowych, ale też osoby na co dzień pracujące na budowie, albo w warsztacie.
DRIVE 6 pomoże także uwiecznić wszystko to, co warte zapamiętania. Z tyłu obudowy każdego z modeli
szóstej odsłony tej serii znalazły się dwa aparaty z matrycą Sony (IMX214). Pierwszy z nich 13 Mpx,
zapewnia ostre i wyraźne zdjęcia oraz drugi 0,3 Mpx pozwalający uzyskać doskonałe efekty rozmywania
tła. Z przodu natomiast umieszona została kamera 5 Mpx idealna do rozmów wideo oraz zdjęć typu
selfie.
Jak wszystkie smartfony Kruger&Matz, także DRIVE 6 wykorzystując funkcję dual SIM obsługuje dwa
sloty nano SIM, dzięki czemu pozwala na używanie dwóch kart jednocześnie. Jest to bardzo wygodne
rozwiązanie dla osób używających dwóch numerów np. prywatnie i służbowo. Drugi slot może służyć
także do zwiększenia pamięci wewnętrznej urządzenia o kolejne 128 GB za pomocą karty pamięci
microSD. Jednak w odróżnieniu od poprzedników w DRIVE 6 i 6S zastosowano moduł NFC, który ułatwi
szybkie i bezgotówkowe płatności oraz parowanie z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth. Ta
zaawansowana technologia sprawia, że użytkownik może zapłacić zbliżeniowo lub sparować smartofna
np. ze słuchawkami za pomocą tylko jednego dotknięcia.
Smartofny DRIVE 6 dostępne są w oficjalnym sklepie www.krugermatz.com, sieci sklepów Rebel Electro
oraz na www.rebelelectro.com w sugerowanej cenie detalicznej: model DRIVE 6S - 749 zł, DRIVE 6 –
629 zł. Do 2.12 smartfony zostały objęte promocją z okazji Black Week, a ich ceny wynoszą odpowiednio:
699 zł i 599 zł
Więcej informacji na:
www.krugermatz.com | facebook.com/krugermatz | 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.
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