INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 19 grudnia 2016 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki
Użytkowej w Europie, wprowadza na rynek nowe
urządzenie segmentu Home Audio – wieżę HiFi
MC80BT.
Oryginalny zestaw grający spełni oczekiwania użytkowników
ceniących sobie czysty i wyrazisty dźwięk, łącząc w sobie wysoką
jakość wykonania z nowoczesną estetyką. MC80BT
charakteryzująca się czarną, połyskującą obudową ze srebrnymi
akcentami będzie efektowną ozdobą każdego wnętrza. Funkcja
karaoke sprawi, że ten zestaw HiFi będzie nieodłącznym
towarzyszem przyjęć i spotkań w gronie znajomych.
Wbudowany napęd CD pozwala na odtwarzanie standardowego
formatu CD-audio, jak również plików MP3 zapisanych na płytach
CD-R oraz nośnikach wielokrotnego zapisu CD-RW. W dolnym
panelu urządzenia znajduje się gniazdo USB, dzięki któremu
możliwe jest również odtwarzanie plików muzycznych MP3
zapisanych na przenośnych pamięciach typu pendrive.
Użytkownik ma zatem możliwość odtwarzania wszystkich swoich
ulubionych utworów zapisanych w bibliotece muzycznej.
Wieża MC80BT posiada również tuner FM z cyfrową syntezą PLL
oraz możliwością wprowadzenia do pamięci ulubionych 30 stacji
radiowych, co sprawia że nie ma konieczności każdorazowego
przeszukiwania częstotliwości celem znalezienia tej właściwej.
Dzięki połączeniu Bluetooth muzykę można odtwarzać
strumieniowo z dowolnego smartfona, komputera lub tabletu
wyposażonego w moduł Bluetooth. Mniej kabli to większa wygoda
i prostota użytkowania.
Duże, ergonomiczne pokrętło regulacji głośności na przednim
panelu, wygodne duże przyciski oraz pilot zdalnego sterowania
sprawiają, że obsługa MC80BT jest intuicyjna i komfortowa.
Dodatkowo zaletą wizualną jest efektowne niebieskie
podświetlenie wokół membran głośników wysokotonowych oraz
wokół pokrętła regulacji. Podkreśla to nowoczesny wygląd
urządzenia.
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Tym co odróżnia wieżę MC80BT spośród wielu pozycji na rynku
jest wbudowana funkcja karaoke. W dolnym panelu znajdują się
dwa wejścia na dołączone do zestawu mikrofony. Wystarczy
włączyć podkład muzyczny swojego ulubionego utworu i dzięki
mikrofonom poczuć się jak gwiazda estrady. Karaoke to doskonały
i sprawdzony sposób na udane przyjęcie zarówno dla dzieci jak i
dorosłych.
MC80BT posiada wbudowany wzmacniacz o mocy wyjściowej
100W RMS (2x50W), co w połączeniu z wysokiej jakości
materiałami użytymi do produkcji oraz dopracowanym projektem
głośników gwarantuje zadowolenie nawet najbardziej
wymagających użytkowników.
Funkcje i specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3
Obsługa formatów CD/-R/-RW/MP3
Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze smartfonów i tabletów
Radio FM z cyfrowa synteza PLL i pamięcią 30 stacji
Wejście USB do odtwarzania muzyki
Moc maksymalna: 300W (2x150W)
Moc wyjściowa: 100W RMS (2x50W)
Equalizer: Hall, Pops, Classic, Disco, Off
Wyświetlacz VFD
Funkcja karaoke z dwoma mikrofonami w zestawie
Podświetlenie głośników
Pilot zdalnego sterowania
Zasilanie sieciowe: AC 100- 240V~ 60/50Hz
Wymiary urządzenia: 270 (szer.) x 355 (wys.) x 320 (gł.)mm
Wymiary głośników: 242 (szer.) x 409 (wys.) x 260 (gł.)mm
Waga: 15.9 kg

Sugerowana cena detaliczna brutto: 849 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
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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. Obecnie marka w swoim portfolio
posiada takie kategorie urządzeń jak car-audio, home audio, małe
AGD, klimatyzacje, telewizory, systemy alarmowe, duże AGD do
zabudowy.
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 elektroniki użytkowej tj.
Blaupunkt, Clarion, Audiomedia, Brax, Helix, Match , Myaudioart,
Lector czy Morel, a także produktów z kategorii małego AGD marki
Blaupunkt.
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 2N-EVERPOL 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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