
 

 

 
 
 

Informacja prasowa 
 

 

DRIVE 9 - kolejny mocny smartfon od Kruger&Matz 
 

Kruger&Matz wprowadził właśnie do oferty kolejną, już dziewiątą, odsłonę modelu 
DRIVE. Urządzenie to, dzięki swoim funkcjom i zaawansowanej specyfikacji przypadnie 
do gustu każdemu, kto na co dzień pracuje w trudnych warunkach. Duża pojemność 
baterii, w połączeniu z ośmiordzeniowym procesorem oraz systemem Android 10, 
zamknięte we wzmocnionej obudowie nie pozwolą zwolnić tempa podczas realizacji 
najbardziej ekstremalnych zainteresowań.  
 

 
 
 

DRIVE 9 to smartfon mocny nie tylko pod względem odporności na czynniki zewnętrzne. Komfort 
użytkowania telefonu zapewnia duży, czytelny wyświetlacz 6,5” HD+, w proporcjach 19:9. Urządzenie 
działa pod kontrolą systemu Android 10, za którego płynne działanie odpowiada 8-rdzeniowy procesor 
MT6762D o taktowaniu 1,8 GHz wspierany 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. To, na co 
warto zwrócić uwagę w tym modelu, to także wytrzymała bateria o pojemności 5000 mAh, która 
zapewnia wiele godzin pracy bez potrzeby podłączenia do ładowarki.  
 
Nowy wzmocniony smartfon Kruger&Matz będzie doskonałym towarzyszem majsterkowiczów oraz 
osób przemierzających szlaki górskie, rajdy terenowe bez względu na to czy są tam służbowo czy 
prywatnie. Dostępne funkcje np. pomiar wysokości, poziomica, kątomierz, miernik dźwięku oraz 
kompas, stanowią podręczny zestaw narzędzi, który z powodzeniem może być pomocny w każdych 
okolicznościach. Co więcej na obudowie został umieszczony specjalny przycisk Smart, do którego  



 

 

 
można przypisać wybraną przez siebie najczęściej używaną aplikację, co znacznie ułatwi jej 
uruchomienie.  
 
DRIVE 9, to doskonały telefon także dla osób, które nie lubią nosić ze sobą portfela. Dzięki 
zastosowaniu technologii NFC, model ten pozwala na płacenie zbliżeniowe. Z kolei opcja dual SIM  
umożliwia korzystanie z drugiego numeru telefonu albo rozbudowanie pamięci telefonu za pomocą 
karty. Komfortowe odblokowanie telefonu przez użytkownika zapewnia czytnik linii papilarnych oraz 
funkcja rozpoznawania twarzy. 
 
Jak na towarzysza ekstremalnych przeżyć przystało DRIVE 9 został zaprojektowany tak, by nie zawieść 
w żadnej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Wszelkie funkcje zamknięto we wzmocnionej, czarnej 
obudowie. Porty oraz przyciski zostały uszczelnione, zatem nie zaszkodzi mu nawet pełne zanurzenie w 
wodzie. Co więcej klasa odporności IP68 oznacza, że DRIVE 9 jest także pyłoodporny, dlatego sprawdzi 
się w każdych warunkach. 
 
Nowy smartfon Kruger&Matz  DRIVE 9 dostępny jest w oficjalnym sklepie na www.krugermatz.com, 
a także w sieci sklepów Rebel Electro oraz na www.rebelelectro.com w cenie 799 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.  
 

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