Informacja prasowa

Nowość w Kruger&Matz - przystawka Air Share, która przenosi obraz i
dźwięk ze smartfona na ekran telewizora
Kruger&Matz ponownie pokazuje, jak istotna jest dla niego kategoria RTV, która w 2017
roku wygenerowała ponad 40% sprzedaży wszystkich produktów marki. Obok telewizorów
z ekranami do 75” wyposażonych w smart TV, właśnie w portfolio pojawiło się nowe
urządzenie – przystawka Air Share, która pozwoli użytkownikom rozszerzyć funkcjonalność
telewizora o dostęp do Internetu z poziomu urządzenia mobilnego.

Kruger&Matz Air Share pracuje w oparciu o wspomagany 2GB RAM procesor Realtek oraz system Linux
i pozwala przenieść obraz i dźwięk z urządzeń mobilnych na ekran telewizora. Dzięki obsłudze
protokołów AirPlay, Miracast, DLNA oraz MirrorOp, przystawka smart TV umożliwia transmisję danych
z urządzeń pracujących w oparciu o różne systemy operacyjne, zarówno Android, jak też Windows i iOS.
Air Share bez problemu wyświetli treści z urządzenia mobilnego na ekranie telewizora. Produkt został
wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki któremu strumieniowanie odbywa się bezprzewodowo i obejmuje
zasięgiem ok. 20m podczas odtwarzania muzyki, wyświetlania zdjęć i plików w formacie PDF oraz do
15m w czasie oglądania materiałów wideo. Dzięki tej niewielkich rozmiarów przystawce, można na
dużym ekranie, bez potrzeby podłączania dodatkowych kabli, dzielić się z bliskimi nagraniami czy
zdjęciami zapisanymi w galerii telefonu, a także, grać w gry czy serfować w Internecie czy oglądać treści
wideo na YouTube. Co więcej, Air Share umożliwia płynne odtwarzanie strumieniowanych ze smartfona
filmów z popularnych platform np. VOD, Netflix, czy ShowMax. Dodatkowe wyjście audio umożliwia

podłączenie urządzenia do zestawu kina domowego, dzięki czemu muzyki zapisanej w telefonie można
słuchać z głośników kolumn.
Przystawka Air Share dostępna jest w oficjalnym sklepie Kruger&Matz na www.krugermatz.com oraz
w sieci sklepów Rebel Electro i LPelektronik oraz na www.lpelektornik.com w cenie 199 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.
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