
 

 

 
 

Informacja prasowa 
 

 
Mini wieża ze wzmacniaczem klasy A w ofercie Kruger&Matz  

 

Mini wieża KM 1995 to kolejna, obok wieży lampowej KM 1961, wprowadzona w 2022 
roku nowość z kategorii home audio w ofercie marki Kruger&Matz. Tym razem 
producent postawił na wysokiej jakości wzmacniacz klasy A, który pozwala odtwarzać 
doskonałej jakości muzykę z wielu źródeł. Co więcej, producent daje możliwość zakupu 
całego zestawu oraz samej jednostki centralnej lub kolumn półkowych. 
 
 

 
 

 
Wieża Kruger&Matz KM1995 to produkt, który przypadnie do gustu miłośnikom stylu retro. Urządzenie  
wyposażone zostało w tranzystorowy wzmacniacz klasy A, dzięki czemu gwarantuje bardzo dobre 
efekty dźwiękowe. Jednak to, co nadaje jej oldschoolowego i jednocześnie unikalnego wyglądu to 
umieszczony na froncie analogowy miernik wysterowania poziomu audio. 
 
Pomimo designu w stylu retro, mini wieża KM1995 jest bogata w nowoczesne rozwiązania.  Urządzenie 
wyposażone zostało w AUX oraz odtwarzacz CD, co z pewnością zadowoli właścicieli pokaźnych kolekcji 
płyt. Z kolei dzięki funkcji Bluetooth mini wieża dostosowana jest do obsługi muzyki z urządzeń 
mobilnych, a to gwarantuje wygodne odtwarzanie ulubionej playlisty bez zbędnych i plączących się 
kabli. Dla fanów audycji radiowych, urządzenie umożliwia odbiór stacji FM oraz wyposażone zostało 
cyfrowe radio DAB+ gwarantujące sygnał w bardzo wysokiej jakości i bez żadnych zakłóceń.  
 
Na tylnym panelu wieży Kruger&Matz umieszczony został także port USB, który nie tylko pozwala na 
odtwarzanie muzycznej biblioteki, ale także umożliwia ładowanie urządzeń zewnętrznych. 
 



 

 

 
Dopełnieniem wieży KM1995 są gwarantujące zrównoważony dźwięk dwie eleganckie kolumny 
głośnikowe o mocy 2x75 W. W stylowej obudowie każdej z nich zamknięte zostały dwa przetworniki: 2-
calowy głośnik wysokotonowy, który odpowiada za przetwarzanie dźwięków z góry pasma oraz 4,5-
calowy subwoofer, który zapewnia głębokie brzmienie najniższych tonów. 
 
Urządzenie dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej producenta www.krugermatz.com oraz 
w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce w sugerowanej cenie 3999 zł.  
Cena wzmacniacza (model KM1995-A) to 2799 zł, z kolei producent wycenił kolumny głośnikowe 
(model KM1995-S) na 1299 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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