INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 26 lipca 2016 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Audio w Europie,
wprowadza na polski rynek nowe, bardzo funkcjonalne
radiobudziki CRP9BK oraz CR9WH.
Obydwa urządzania to niewielkie, poręczne i ładnie zaprojektowane
radiobudziki, ze stosunkowo dużym i czytelnym wyświetlaczem.
Wbudowany tuner FM z syntezą cyfrową PLL zapewnia doskonały odbiór
stacji radiowych i możliwość wprowadzenia do pamięci dziesięciu
ulubionych programów. Szybki dostęp do wyboru zaprogramowanych
stacji sprawia, że łatwo znaleźć poranne wiadomości lub muzykę, która
pozytywnie nastroi na resztę dnia.
Zarówno jeden, jak i drugi model, posiada dwa niezależne alarmy, które
można ustawić w zależności od dni tygodnia. Możliwe jest ustawienie
budzenia od poniedziałku do piątku, tylko w weekendy, w trybie
tygodniowym lub jako pojedynczy alarm, który może być realizowany za
pomocą brzęczyka lub ulubionej stacji radiowej, co pozwoli rozpocząć
nam dzień przy dźwiękach ulubionej rozgłośni.
Na czytelnym wyświetlaczu LCD znajduje się zegar, informacje o
włączonych alarmach oraz drzemce, a także informacje z wbudowanego
czujnika o aktualnej temperaturze wewnątrz pomieszczenia. Ze względu
na duży rozmiar wyświetlacza zastosowano rozbudowaną funkcję
przyciemniania wyświetlacza – do wyboru mamy twa tryby wysokiego i
niskiego poziomu podświetlenia oraz możliwość całkowitego wyłączenia
wyświetlacza. Dzięki tej możemy dostosować jego jasność do własnych
preferencji i nastroju panującego w sypialni. Poza tym udogodnieniem
możliwe jest zaprogramowanie automatycznego przyciemnienia
wyświetlacza na 5-12 godzin w ciągu doby.
CRP9BK i CR9WH wyposażone są również w port USB, umieszczony w
tylnej części obudowy, który służy do ładowania urządzeń przenośnych
tj. smartfony czy przenośne odtwarzacze muzyczne. Dzięki temu
rozwiązaniu nie trzeba pamiętać o fabrycznej ładowarce, a nasz telefon
zawsze będzie gotowy do użycia.
Radiobudziki zasilane są dołączonym 5V zasilaczem. Dzięki zastosowaniu
podtrzymania pamięci, za pomocą dwóch baterii typu AAA (nie
dołączone do zestawu), urządzenie przy braku zasilania zapamięta
ustawienia alarmów, jak i wprowadzonych do pamięci stacji radiowych.
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Ze względu na swój oryginalny kształt i stonowany wygląd nowe modele
radiobudzików Blaupunkt mogą być atrakcyjnym dodatkiem do każdej
sypialni. Decydując się na zakup radiobudzika CRP9BK, który został
wyposażony w projektor otrzymujemy kolejne udogodnienie jakim jest
możliwość wyświetlenia godziny i temperatury na suficie lub ścianie.

Funkcje i specyfikacja:
CRP9BK
• Radio FM PLL z pamięcią 10 stacji
• Zegar z funkcją podwójnego alarmu i drzemki
• Wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej
• Projekcja godziny i temperatury na suficie lub ścianie
• Port USB do ładowania urządzeń przenośnych
• Duży wyświetlacz LCD
• Przyciemnianie wyświetlacza
• Wyłącznik czasowy (5-120 minut)
• Alarm radiem lub brzęczykiem
• Zasilacz sieciowy: 5V AC/DC
• Podtrzymanie pamięci: 2 x AAA (nie załączone w zestawie)
• Wymiary: 168(szer.) x 67(wys.) x 67(gł.)mm
• Waga: 0,17kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 119 zł
CR9WH
• Radio FM PLL z pamięcią 10 stacji
• Radio FM PLL z pamięcią 10 stacji
• Zegar z funkcją podwójnego alarmu i drzemki
• Wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej
• Port do ładowania telefonu i innych urządzeń przenośnych
• Duży wyświetlacz LCD
• Przyciemnianie wyświetlacza
• Alarm radiem lub brzęczykiem
• Zasilacz sieciowy: DC 5V
• Podtrzymanie pamięci: 2xAAA (nie dołączona do zestawu)
• Wymiary: 154(szer.) x 67(wys.) x 67(gł.)mm
• Waga: 0,16kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 99 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 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
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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.: Clarion, Blaupunkt, 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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