INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 17 lutego 2017 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Audio w Europie,
wprowadza na rynek limitowaną edycję mikrowieży z
Bluetooth MS35BT EDITION. Urządzenie pod
względem parametrów jest identyczne jak cenione i
dostępne już na rynku urządzenie MS35BT.
Cechą, która wyróżnia to urządzenie spośród konkurencji jest jej
unikatowy, biały design. Dodatkowo, wieża została wyposażona w
czarne, zdejmowalne osłony głośników, dzięki czemu użytkownik ma
możliwość dopasowania wyglądu swojego urządzenia do wnętrza.
MS35BT EDITION prezentuje się dzięki temu niezwykle gustownie i
nowocześnie, będąc doskonałym uzupełnieniem domowego
wyposażenia. Z pewnością przykuje uwagę gości i podkreśli charakter
wnętrza Twojego domu.
Urządzenie wyposażone jest w napęd umożliwiający odtwarzanie płyt CD,
zarówno z tradycyjnymi plikami audio, jak również plikami MP3
nagranymi na płytach pojedynczego lub wielokrotnego zapisu (CR-R/CDRW). Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth możesz odtwarzać pliki
dźwiękowe zapisane w pamięci wszelkich urządzeń mobilnych, jak
smartfony, tablety czy laptopy. Wbudowany tuner z cyfrową syntezą PLL
umożliwia wprowadzenie do pamięci 30 stacji FM, a dzięki funkcji
szybkiego wyszukiwania możliwy jest bezpośredni wybór częstotliwości
ulubionego programu za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie
zdalnego sterowania. Oszczędzi to czas, który zazwyczaj poświęcamy na
wyszukiwanie swojej ulubionej rozgłośni.
W tylnej części obudowy znajduje się gniazdo, do którego można
podłączyć zewnętrzną antenę FM. Obok znajdują się dwa gniazda RCA –
jedno umożliwiające wprowadzenie sygnału audio z dowolnego źródła za
pomocą przewodu RCA, drugie umożliwiające przesłanie sygnału do
zewnętrznego urządzenia. Z przodu natomiast zlokalizowany jest port
USB, dzięki któremu możliwe jest podłączenie różnego rodzaju pamięci
USB i odtwarzanie zapisanych plików muzycznych w osobistej bibliotece
muzycznej. . Moc wyjściowa wbudowanego wzmacniacza wynosi 20W
RMS na kanał, a moc maksymalna całego zestawu to 120W. W celu
dopasowania profilu brzmienia do własnych preferencji MS35BT EDITION
posiada regulację wysokich i niskich tonów oraz wbudowany equalizer z
pięcioma zaprogramowanymi ustawieniami dźwięku – Flat, Classic, Pop,
Rock, Jazz. Gdy chcesz słuchać muzyki dyskretnie i po cichu, funkcja
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Loudness zadba o odpowiednią dynamikę dźwięku, zwiększając
natężenie niskich i wysokich tonów, dzięki czemu nie umknie Ci żaden
dźwięk.
Wieża MS35BT EDITION dostarczana jest z wysokiej jakości głośnikami z
membranami wykonanymi z celulozy i czarnymi maskownicami, które w
zaleności od Twoich preferencji możesz zostawić lub zdjąć. Dodatkowo
drewniana obudowa głośników typu bass reflex zapewnia bardzo
przyjemne, ciepłe i klarowne brzmienie. Zaawansowany, biały
wyświetlacz LED oraz pilot zdalnego sterowania zdecydowanie
poprawiają komfort użytkowania i przyjemność jaka płynie z obsługi tego
systemu.
Postaw na indywidualny, unikatowy styl, nowoczesne wzornictwo, a
przede wszystkim na doskonałą jakość Twojej ulubionej muzyki.

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 od odtwarzania muzyki
• Moc maksymalna: 120W (2x60W)
• Moc wyjściowa: 40W RMS (2x20W)
• Loudness
• Biały wyświetlacz LED
• Wejście audio RCA
• Pilot zdalnego sterowania
• Zasilanie sieciowe: AC 230V~50Hz
• Zgodność z ERP 2 dla wyższej wydajności energetycznej: <1 wat
zużycia energii w trybie stand-by
• Wymiary urządzenia: 205(szer.) x 135(wys.) x 240(gł.)mm
• Wymiary głośników: 150(szer.) x 220(wys.) x 180(gł.)mm
• Waga: 5,65kg

Sugerowana cena detaliczna: 479 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. 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: http://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
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