
 

 

 

Informacja prasowa  
 

 

Kruger&Matz poszerza segment słuchawek bezprzewodowych o modele Street 
2 Wireless oraz Wave BT  

 
W portfolio Kruger&Matz słuchawki stanowią ważną kategorię, która systematycznie 
powiększa się o nowe modele zarówno douszne, jak też dokanałowe. Marka nie pozostaje 
obojętna także wobec oczekiwań klientów coraz bardziej zainteresowanych słuchawkami 
bezprzewodowymi, które dzięki ograniczeniu kabli dają użytkownikom większą swobodę. 
Dostrzegając ogromny potencjał w tym segmencie słuchawek, w ostatnim czasie 
Kruger&Matz wprowadził do oferty dwa nowe modele w różnych kategoriach cenowych.   
 

 
 

Pierwsza z nowości stanowi uzupełnienie dobrze już znanej serii słuchawek Kruger&Matz. Dostępne 
w trzech kolorach Street 2 Wireless pracują w oparciu o moduł Bluetooth 4.1. Co więcej, zastosowana 
w tym modelu technologia apt-X niweluje spadek jakości odsłuchiwanego dźwięku, dzięki czemu 
muzyka przesyłana bezprzewodowo jest równie dobra jak ta, słuchana za pośrednictwem kabla. 
Komfortowe zarządzanie muzyką i odbieranie połączeń bez wyjmowania telefonu z kieszeni, 
gwarantują przyciski sterujące umieszczone w jednym z nauszników. 

Doskonale wyprofilowany i regulowany pałąk w modelu Street 2 Wireless, w połączeniu z miękkimi 
nausznikami, są gwarancją komfortu i świetnie sprawdzą się podczas wielogodzinnych sesji 
muzycznych. Z kolei składana konstrukcja słuchawek sprawia, że zajmują one niewiele miejsca, więc bez 
problemu zmieszczą się w torbie, czy plecaku. W zestawie ze słuchawkami dostępne jest także etui, 



 

 

które pomoże chronić je przed ewentualnymi uszkodzeniami i zabrudzeniami w czasie transportu. 

Zobacz prezentację video.   

 
Dla osób szukających dobrych jakościowo, ale też niedrogich 
słuchawek Bluetooth, Kruger&Matz wprowadził do oferty 
Wave BT. Jest to niewielki i lekki model działający w oparciu 
o Bluetooth 2.1, wyposażony w przyciski sterujące, mikrofon 
oraz przycisk umożliwiający zarządzanie połączeniami, czyli 
wszystko co jest potrzebne do komfortowej obsługi. To, co 
wyróżnia te słuchawki to wbudowany slot na kartę pamięci, 
umożliwiający odtwarzanie utworów bezpośrednio z 
nośnika, bez konieczności obciążania baterii np. w 

smartfonie.  

Słuchawki Wave BT  dostępne są w dwóch kolorach białym i czarnym, a wbudowana bateria o 
pojemności 220 mAh, w zależności od indywidualnych ustawień, sprawia że użytkownik może cieszyć 
się ulubioną muzyka nawet do 5 godzin.    

Produkty są dostępne w oficjalnym sklepie marki na stronie www.krugermatz.com oraz w sieci salonów 
LPelektronik i na www.lpelektronik.com w cenach: Street 2 Wireless – 299 zł, Wave BT – 99 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   


