Informacja prasowa

FLOW 7S – nowy smartfon w ofercie Kruger&Matz
Końcówka roku to czas smartfonowych premier w Kruger&Matz. Właśnie w ofercie pojawił się
kolejny model z serii FLOW, która jest odpowiedzią na potrzeby klientów oczekujących od
smartfona niezawodnej funkcjonaliści w codziennym użytkowaniu oraz niewygórowanej ceny.
Dlatego wszystkie modele z tej serii posiadają zaawansowane parametry techniczne, ładny design
oraz mieszczą się w przedziale cenowym do 500 zł. Nie inaczej jest ze smartfonem Kruger&Matz
FLOW 7S.

FLOW 7S pracuje w oparciu o niezwykle intuicyjny system Android 9.0 Pie, za którego płynne działanie
odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6762, wspierany 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB
pamięci wewnętrznej. Osoby, które lubią gromadzić różnego rodzaju dane, w tym mieć pod ręką
bibliotekę zdjęć i nagrań czy ulubionych utworów muzycznych, mogą dodatkowo rozbudować pamięć
wewnętrzną o kolejne 256 GB za pomocą karty microSD.
Cechą wyróżniającą FLOW 7S jest jego ekran, na którym zmieści się naprawdę dużo treści. Urządzenie
zostało wyposażone w wyświetlacz IPS 6,21” o rozdzielczości 720x1520 px, w którym zastosowano
proporcje 19:9. Oznacza to, że na ekranie widoczne jest znacznie więcej treści wertykalnych, co jest
szczególnie przydatne do komfortowego przeglądania zasobów Internetu. Obudowa smartfona skrywa
także idealny dla fanów selfie przedni aparat 5 Mpx oraz aż trzy aparaty tylne - główny 13 Mpx i dwa 2
Mpx, które pozwolą uwiecznić najważniejsze chwile na doskonałej jakości zdjęciach i nagraniach.
Dodatkowo przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji FLOW 7S sam wyodrębni główny temat zdjęcia
i zdecyduje, który spośród 9 trybów będzie najlepszy, by fotografia wyszła idealnie.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w tym modelu i która na pewno przypadnie do gustu
użytkownikom jest sposób zabezpieczania smartfona. Osoby nie przywiązujące wagi i pamięci do
kodów i wzorów, z pewnością docenią zastosowany w FLOW 7S zarówno czytnik linii papilarnych, jak
też identyfikującą twarz użytkownika funkcję Face Unlock. Z kolei fanom funkcji DualSIM spodoba się
fakt, że smartfon FLOW 7S poza czytnikiem kart pamięci wyposażony został też w dwa sloty nanoSIM,
dzięki czemu nie trzeba wybierać pomiędzy rozszerzaniem pamięci wewnętrznej, a korzystaniem
z dwóch numerów telefonów.
FLOW 7S to nie tylko funkcjonalność, ale również komfort użytkowania. Obudowa, w dwóch wersjach
kolorystycznych do wyboru (czarnej i niebieskiej), skrywa baterię o pojemności 3400 mAh, która
pozwala na swobodne korzystanie z ulubionych aplikacji przez wiele godzin, przy jednoczesnym
zachowaniu smukłych kształtów urządzenia.
Smartofny FLOW 7S dostępny jest w oficjalnym sklepie www.krugermatz.com, sieci sklepów Rebel
Electro oraz na www.rebelelectro.com w sugerowanej cenie detalicznej 479 zł.
Do 2.12, z okazji promocji Black Week, cena smartfona Kruger&Matz FLOW 7S została obniżona do 429
zł, a tylko do 29.11 z okazji Black Friday produkt dostępny będzie w sprzedaży za 399 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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