INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 6 października 2016 – Blaupunkt,
niemiecka ikona jakości, jeden z liderów branży Audio
w Europie, wprowadza na polski rynek nowy odbiornik
domowy HR50DAB, doskonale wyposażony i
niezwykle funkcjonalny.
Niewielka, nowocześnie zaprojektowana obudowa mieści w sobie wiele
różnych funkcji, które pozwalają cieszyć się zarówno ulubionymi
programami radiowymi, jak również odtwarzaniem cyfrowych plików
dźwiękowych. Urządzenie posiada wbudowane dwa tunery radiowe.
Pierwszy z nich to najnowszej generacji odbiornik DAB+, za pomocą
którego możliwy jest odbiór stacji radiowych nadawanych w
najnowocześniejszym formacie cyfrowym. Dźwięk podczas odsłuchu w
trybie DAB+ wolny jest od jakichkolwiek trzasków, szumów i
zniekształceń. Cyfrowa radiofonia DAB+ ciągle się rozwija i dostępność
programów nadawanych stale będzie rosnąć. Jednakże, z uwagi na to, że
nie wszystkie programy są obecnie dostępne w tym formacie, przydatny
jest drugi tuner analogowy z cyfrową syntezą PLL, który umożliwia
odbiór wszelkich stacji w zakresie FM nadawanych w sposób tradycyjny.
Zarówno tuner DAB+, jak i tuner FM mają możliwość wprowadzenia do
pamięci po 20 ulubionych kanałów. Urządzenie posiada wbudowaną
teleskopowa antenę, która zapewnia doskonały odbiór sygnału
radiowego.
Oprócz radia możliwe jest bezprzewodowe odtwarzanie plików
muzycznych zapisanych w pamięciach smartfonów, tabletów i innych
urządzeń kompatybilnych z wbudowanym modułem Bluetooth.
W tylnej części obudowy znajduje się gniazdo USB, za pomocą którego
możliwe jest podłączenie przenośnych pamięci USB i odtwarzanie
zapisanych na nich plików MP3. Port może również służyć jako złącze do
ładowania urządzeń przenośnych, dostępny zawsze wtedy gdy np.
rozładuje się nam smartfon. Tuż przy złączu USB znajduje się wejście
AUX do podłączenia wszelkich zewnętrznych sygnałów audio.
Odbiornik HR50DAB może być wykorzystywany również jako budzik,
posiada on funkcję alarmu oraz drzemki, dzięki czemu nie grozi nam
zaspanie do pracy czy szkoły. Wbudowany wyłącznik czasowy pozwala
natomiast na automatyczne wyłączenie urządzenia po wcześniej
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zaprogramowanym czasie, co pozwala nam określić przez ile czasu
chcemy posłuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem.

Wbudowany wzmacniacz generuje moc wyjściową 2x6Watt RMS, co w
połączeniu z dwoma głośnikami oraz technologią DSP i obudową typu
bass reflex zapewnia doskonały dźwięk, jak na urządzenie w tej kategorii
produktowej.
Intuicyjna obsługa za pomocą panelu sterowania umieszczonego na
górnej części obudowy, duże pokrętło do regulacji poziomu głośności
oraz biały, czytelny wyświetlacz informujący o aktualnie wybranych
programie i stylowy wygląd to kolejne plusy tego wyjątkowego
urządzenia.

Funkcje i specyfikacja:
• Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki
• Port USB do odtwarzania muzyki i ładowania urządzeń
mobilnych
• Zegar z alarmem i funkcją drzemki
• Sleep timer
• Radio DAB+ / DAB / FM PLL z pamięcią 40 stacji (20DAB + 20 FM)
• Wejście AUX-IN
• Moc wyjściowa: 2x6W RMS
• Technologia DSP
• Wyświetlacz LCD z czarnym tłem
• Antena teleskopowa
• Zasilanie: AC 100-240V
• Wymiary:254(sz.) x 100(w.) x 175(gł.)mm
• Waga: 1,2kg

Sugerowana cena detaliczna brutto: 399 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
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.
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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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