Informacja prasowa

Kruger&Matz wprowadza bezprzewodową wersję swoich flagowych
drewnianych słuchawek KM 665
KM 665 są to najwcześniej wprowadzone słuchawki z obecnego portfolio, które pracują
już na miano legendarnego modelu Kruger&Matz. Ich niezwykła popularność wynika
z idealnego połączenia dobrego, basowego brzmienia oraz niezwykłego designu, którego
tajemnica tkwi w niepowtarzalnej obudowie wykonanej z drewna klonu lub hebanu. Teraz,
w obliczu oczekiwań klientów ukierunkowanych na technologię bezprzewodową,
Kruger&Matz wprowadził słuchawki KM 665BT z muszlami z drewna orzecha.

Ze względu na obudowę wykonaną z naturalnego drewna, każda para słuchawek Kruger&Matz jest
wyjątkowa. Zatem słuchawki KM 665BT to produkt kierowany do osób szukających niesztampowych
produktów, które pozwolą im podkreślić indywidualny styl.
Konstrukcja modelu KM 665BT jest solidna i wytrzymała. Słuchawki posiadają wygodne kwadratowe
nauszniki pokryte miękką eko skórą, które zarazem dobrze izolują od otaczającego hałasu,
a jednocześnie sprawiają, że użytkownik kontroluje to, co dzieje się wokół niego. Muszle skrywające 40
mm przetworniki zawieszone zostały na metalowym pałąku, który z łatwością można dopasować do
każdej wielkości głowy, zapewniając sobie doskonały komfort w czasie wielu godzin słuchania ulubionej
muzyki.

Podobnie jak w przypadku designu, brzmienie bezprzewodowych słuchawek Kruger&Matz można
również określić jako charakterystyczne. Wyróżnia się ono wysoką dynamiką i harmonią oraz dużym
nasyceniem tonalnym z dominacją mocnego basu. Właśnie to sprawia, że wrażenia odsłuchowe w tym
modelu słuchawek Kruger&Matz będą miłe dla ucha niezależnie od słuchanego gatunku muzycznego.
Posiadacze modelu KM 665BT mogą cieszyć się nie tylko dobrej jakości dźwiękiem, ale też dużą
swobodą. Słuchawki wyposażone zostały w Bluetooth 4.1 o zasięgu do 10 m, dzięki czemu nie będą oni
ograniczeni plączącymi się kablami, a umieszczone na dole muszli kontrolery umożliwią komfortowe
sterowanie muzyką. Co więcej, model KM 665BT został wyposażony w mikrofon i przycisk do
odbierania rozmów telefonicznych, który znacznie ułatwia obsługę połączeń.
Słuchawki KM665 BT dostępne są w oficjalnym sklepie Kruger&Matz na www.krugermatz.com oraz
w sieci sklepów Rebel Electro i LPelektronik oraz na www.lpelektornik.com w cenie 599 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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