INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 11 października 2016 – Blaupunkt, niemiecka ikona
jakości, jeden z liderów branży Audio w Europie, powiększa
serię radioodbiorników o dwa nowe, wysokiej jakości modele PR5BL oraz PR10BL.

Te przenośne urządzenia cechują się młodzieżowym designem,
dzięki czemu przyciągają uwagę i z pewnością wyróżnią ich
użytkownika. Nowoczesny wygląd to jednak nie wszystkie zalety
tych radioodbiorników marki Blaupunkt.
Modele te posiadają tuner FM/AM, z możliwością zapisania aż 50
ulubionych kanałów FM oraz 20 stacji AM, dzięki czemu nie ma
konieczności każdorazowego przeszukiwania częstotliwości celem
znalezienia swojej ulubionej rozgłośni.
Teleskopowe anteny i najwyższej jakości komponenty, w które
wyposażono radioodbiorniki, gwarantują doskonały sygnał i
niezawodność. Wbudowane głośniki, 1W RMS w przypadku
modelu PR5BL i 1,2W RMS w PR10BL, zapewniają klarowny dźwięk
o optymalnej głośności. Dzięki wyjściu mini-jack można cieszyć się
muzyką również przy użyciu słuchawek.
Obydwa modele posiadają duży, czytelny wyświetlacz LCD, na
którym wyświetlana jest aktualna częstotliwość fal radiowych oraz
poziom naładowania baterii. Dodatkowo, na monitorze PR10BL,
znajdują się informację dotyczące budzika, dodatkowej funkcji
tego modelu z możliwością ustawienia czasu tzw. „drzemki”.
Obydwa ekrany komponują się kolorystycznie z designem
radioodbiornika.
Przenośne radio PR10BL to zatem zegarek z budzikiem, PR5BL
natomiast to małe centrum muzyczne. Dzięki wejściu na karty
pamięci microSD oraz USB można podłączyć do niego zewnętrzne
źródło dźwięku.
Modele przenośnych radioodbiorników PR5BL i PR10BL to oferta
dla ludzi aktywnych, ceniących sobie wysoką jakość i
niezawodność urządzeń, którzy zawsze chcą mieć dostęp do swojej
ulubionej muzyki w każdych okolicznościach.
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PR5BL
Funkcje i specyfikacja:
• Radio FM z pamięcią 50 stacji (AM – 20)
• Odtwarzacz microSD/USB z odczytem plików MP3
• Moc wyjściowa: 1 x 1W RMS
• Wyświetlacz LCD
• Wyjście słuchawkowe
• Teleskopowa antena radiowa
• Zasilanie: DC 5V 1A
• Zasilanie bateryjne: BL-5C 400mA (załączona) lub 3xAAA 4,5V (nie załączone)
• Wymiary: 123(szer.) x 72(wys.) x 30(gł.)mm
• Waga: 205g
Sugerowana cena detaliczna brutto: 79 zł

PR10BL
Funkcje i specyfikacja:
• Radio AM/FM
• Pamięć 50 stacji FM, 20 stacji AM
• Zegar z funkcją alarmu i drzemki
• Moc wyjściowa: 1 x 1,2W RMS
• Wyświetlacz LCD
• Wyjście słuchawkowe
• Teleskopowa antena radiowa
• Zasilanie: DC 5V 1A
• Zasilanie bateryjne: 4xAAA 6V (nie załączona)
• Wymiary: 170(szer.) x 100(wys.) x 38(gł.)mm
• Waga: 0,4kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 109 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
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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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