
 

 

 

 

 

Informacja prasowa 
 

 

Kruger&Matz LIVE 7 debiutuje w sieci Rebel Electro  
 

Już w tym tygodniu w sieci sklepów Rebel Electro premierę sprzedażową będą miały dwa 

nowe smartfony Kruger&Matz z serii LIVE. LIVE 7S oraz LIVE 7 to od tej chwili najbardziej 

zaawansowane w ofercie producenta urządzenia, pracujące w oparciu o system Android 

Oreo 8.1 oraz ośmiordzeniowy procesor wspierany 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci 

wewnętrznej. Zauważalną różnicą między modelami, poza designem, jest przekątna 

ekranu. Modele różnią się też cenowo.  

 
 

LIVE 7S to smartfon długo wyczekiwany przez klientów Kruger&Matz. Powodem tego są nie tylko 

paramenty techniczne. Przede wszystkim jest to pierwszy telefon tej marki z ekranem FHD+ 

o przekątnej większej niż 6”. LIVE 7S wyposażony został w ekran IPS 6,18” o proporcjach 19:9. Kolejną 

cechą, która go wyróżnia to dwie kamery: przednia o rozdzielczości 16 Mpx z matrycą Samsung 3P8 

oraz tylna 16 Mpx (matryca Sony IMX499) z dodatkową kamerą 0,3 Mpx, która pozwoli uzyskać 

doskonałe efekty rozmywania tła. Za bardzo dobrą jakość zdjęć wykonanych tym smartfonem 

odpowiada także technologia SuperPixel.  

Nie zawiodą się też osoby, które na pierwszym miejscu stawiają wydajność telefonu. Kruger&Matz 

LIVE 7S działa w oparciu o system Android Oreo 8.1, którego płynne działanie zapewnia 

ośmiordzeniowy procesor MT6763 8x2,5 GHz oraz układ graficzny Mali-G71 MP2. Całość wspiera 4 GB 

pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Takie zestawienie gwarantuje użytkownikom płynną 

pracę telefonu nawet podczas wymagającego użytkowania, w tym: oglądania filmów, grania w 

zaawansowane gry czy korzystania z ulubionych aplikacji.  



 

 

 

Smukła, połyskująca obudowa w kolorze czerni skrywa baterię o pojemności 3300 mAh, dwa sloty nano 

SIM oraz umieszczony z tyłu czytnik linii papilarnych. Co ważne, Kruger&Matz LIVE 7S posiada port USB 

typu C, którego symetryczna budowa rozwiązuje problem ewentualnych uszkodzeń gniazda np. 

w czasie podłączania do ładowarki. Model ten też jako pierwszy z oferty smartfonów Kruger&Matz 

został wyposażony w identyfikującą twarz użytkownika funkcję Face Unlock, dzięki której 

odblokowywanie smartfona jest jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe.  

Prezentacja video modelu LIVE 7S 

 

Z kolei model LIVE 7 pod względem parametrów odpowiedzialnych za wydajność, nie odbiega od 

wersji S. Urządzenie posiada natomiast bardziej kompaktową obudowę, która mieści ekran 5,84" 

o rozdzielczości 1080x2246 px, Full HD+ i proporcjach 19:9 oraz baterię o pojemności 3000 mAh. Ostre 

i wyraźne zdjęcia i filmy zapewni tylny aparat 13 Mpx+ 0,3 Mpx z matrycą SONY IMX258, natomiast 

wysoką jakość zdjęć typu „selfie” gwarantuje przednia kamera 8 Mpx z matrycą Hynix HI846.  

Obydwa smartfony zadebiutują w tym tygodniu w sieci sklepów Rebel Electro i na 

www.rebelelectro.com w cenie: LIVE 7S - 1199 zł, LIVE 7 - 799 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.  
 

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Malitka-Babik, PR Manager Kruger&Matz 

(25) 685 00 75, 609 161 169, media@krugermatz.com   


