INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 25 października 2016 – Blaupunkt, niemiecka ikona
jakości, jeden z liderów z branży Elektroniki Użytkowej w
Europie, powiększa serię radiobudzików o dwa nowe, wysokiej
jakości modele - CR15WH oraz CR16WH.
Obydwa urządzenia wyróżniają się bardzo dużym i niezwykle
widocznym 3” wyświetlaczem oraz oryginalnym i nowoczesnym
wyglądem, dzięki czemu idealnie wpasowują się w każde wnętrze.
Przedni panel radiobudzików swoją konstrukcją przypomina
przyciemnione lustro, zaś model CR16WH posiada dodatkową,
dookólną ramkę, która podkreśla wyjątkowy charakter urządzenia.
Ze względu na dużą wielkość cyfr wyświetlacza, została
zastosowana odpowiednia regulacja jasności, tak aby możliwe było
optymalne dopasowanie do aktualnych warunków
oświetleniowych i własnych preferencji. Dostępny jest tryb „High”,
który idealnie sprawdzi się w dobrze nasłonecznionym
pomieszczeniu oraz tryb „Low”, który ma płynnie regulowaną skalę
i będzie idealnym rozwiązaniem podczas zmiennych warunków
oświetlenia, a przy zastosowaniu najniższego ustawienia poprawi
komfort użytkowania w nocy lub w bardzo zaciemnionych
pomieszczeniach.
Obydwa urządzenia posiadają wbudowany tuner FM z cyfrową
syntezą PLL i możliwością zaprogramowania 10 ulubionych stacji
radiowych. Zegar dysponuje podwójnym alarmem, który może być
realizowany zarówno wybraną stacją radiową, jak i sygnałem
dźwiękowym. Dodatkowo możliwe jest odpowiednie
zaprogramowanie alarmu tak, aby włączał się codziennie lub tylko
w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) lub tylko w
weekendy. Funkcja bardzo przydatna dla osób, które pracując w
tygodniu chcą się w weekend wyspać. Dostępna jest również
funkcja drzemki, która automatycznie wyłączy urządzenie po
uprzednio wybranym okresie czasu.
W tylnej części obudowy zlokalizowane jest gniazdo USB, które
umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych kompatybilnych z
zasilaniem o wartości 5V/1A. Obok portu USB znajduje się gniazdo
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opcjonalnej baterii, która służy do podtrzymania pamięci
urządzenia w momencie wystąpienia braku zasilania.
Obydwa urządzenia dostarczane są z 5V zasilaczami sieciowymi.
CR15WH
Funkcje i specyfikacja:
• Radio FM PLL z pamięcią 10 stacji
• Zegar z funkcja podwójnego alarmu i drzemki
• Ustawienia alarmu (codziennie, dni powszednie, weekendy)
• Port USB do ładowania telefonu i innych urządzeń przenośnych
• Duży 3” wyświetlacz LED
• Regulowane przyciemnianie wyświetlacza
• Alarm radiem lub brzęczykiem
• Wyłącznik czasowy
• Zasilacz sieciowy: DC 5V
• Podtrzymanie pamięci: CR2032 (nie załączona w zestawie)
• Wymiary: 220(szer.) x 102(wys.) x 37(gł.)mm
• Waga: 0,3kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 129 zł

CR16WH
Funkcje i specyfikacja:
• Radio FM PLL z pamięcią 10 stacji
• Zegar z funkcją podwójnego alarmu i drzemki
• Ustawienia alarmu (codziennie, dni powszednie, weekendy)
• Port USB do ładowania telefonu i innych urządzeń przenośnych
• Duży 3” wyświetlacz LED
• Regulowane przyciemnianie wyświetlacza
• Alarm radiem lub brzęczykiem
• Wyłącznik czasowy
• Zasilacz sieciowy: DC 5V
• Podtrzymanie pamięci: CR2032 (nie załączona w zestawie)
• Wymiary: 245(w.) x 107(h.) x 37(d.)mm
• Waga: 0,3kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 129 zł
- KONIEC –

O firmie Blaupunkt.
Powstanie firmy datowane jest na 1923 rok, kiedy radiofonia
stawiała w Niemczech pierwsze kroki, w Berlinie została założona
firma "Ideal" produkująca początkowo słuchawki. Każdą parę
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słuchawek technicy firmy dokładnie sprawdzali i oznaczali symbolem
jakości - niebieską kropką. W końcu Klienci zaczęli pytać o słuchawki z
niebieską kropką i tak przyjęła się nowa nazwa Blaupunkt. Symbol
jakości stał się znakiem firmowym, a w roku 1938 również nazwą
firmy. 100 lat historii motoryzacji to również lata technicznych
wynalazków firmy Blaupunkt. W roku 1932 zakłady Ideal
wyprodukowały pierwsze w Europie radio samochodowe - model
Blaupunkt AS 5, który stał się fundamentem rozwoju współczesnych
samochodowych systemów audio.
W Polsce Blaupunkt obecny jest od 1993 roku. Oferuje między innymi
komponenty z zakresu elektroniki użytkowej, w skład której wchodzą
urządzenia car audio oraz dynamicznie rozwijający się segment
domowego sprzętu audio.
Wyłącznym dystrybutorem tych kategorii produktowych marki
Blaupunkt w Polsce jest 2N-Everpol Sp. z o.o.
O firmie 2N-Everpol.
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji
opon, felg i kilku auto serwisów na terenie województwa
mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych w
swoich dziedzinach producentów branży car audio i elektroniki
użytkowej tj.: Blaupunkt, Clarion, Audiomedia, Brax, Helix, Match ,
Myaudioart, Lector czy Morel.
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z
caravaningiem. „Centrum Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach
k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe w Polsce, jest
przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, WEINSBERG,
TABBERT, GIMEX oraz dystrybutorem marek MOVERA, FRANKANA
, REIMO, DOMETIC, ISABELLA, VENTURA, KNAUS. Firma 2NEVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe
wyróżnienie w postaci Gazeli Biznesu, przez co trafiła do elitarnego
Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm w
Polsce. W roku 2016 firma dołączyła do zaszczytnego grona firm
wyróżnionych „Diamentem Forbesa”.
Więcej informacji: www.blaupunkt.com i www.everpol.pl.
Dane rejestrowe:
2N-Everpol Sp. z o.o.
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987
Biuro handlowe:
ul. Polna 6
05-500 Chyliczki
tel. +48 22 331 99 59
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