INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 28 września 2017 – Blaupunkt, niemiecka ikona
jakości, jeden z liderów branży Audio w Europie, rozszerza
swoją ofertę o wysokiej jakości głośnik typu Party Speaker
PS05DB.
Party speaker PS05DB został stworzony po to, by zapewnić
słuchaczom rozrywkę na najwyższym poziomie. Doskonała jakość
dźwięku, duża moc maksymalna 800W, a także dodatkowe funkcje
takie jak karaoke oraz efekty świetlne LED pomogą rozkręcić
każdą imprezę, zarówno w domu jak i w plenerze. Głośnik świetnie
sprawdzi się również jako źródło dźwięku w niewielkiej sali
tanecznej lub treningowej.
Oprócz radia FM z możliwością zapamiętania do 40 stacji, głośnik
może łączyć się z innymi urządzeniami muzycznymi na kilka
sposobów. Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia
bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
takich jak smartfony czy tablety. Na górnym panelu znajduje się
port USB oraz złącze AUX in, do których podłączyć można
wszelkiego rodzaju urządzenia pamięci masowej oraz inne,
przewodowe źródła dźwięku. Urządzenie obsługuje pliki zapisane
w najpopularniejszym obecnie formacie - MP3.
Dźwięk można dostosować do swoich preferencji oraz aktualnie
słuchanego gatunku muzyki dzięki equalizerowi z czterema
predefiniowanymi ustawieniami dźwięku (rock, classic, jazz,
dance), a także możliwości regulacji basów i sopranów realizowaną
za pomocą suwaków na górnym panelu.
Funkcją, która zapewni mnóstwo radości, zarówno dzieciom, jak i
dorosłym, jest karaoke z dołączonym mikrofonem. Wspólne
śpiewanie do podkładu ulubionej piosenki to sprawdzony sposób
na rozkręcenie imprezy. Urządzenie wyposażone jest w drugie
gniazdo dla opcjonalnego mikrofonu. Podłącz go i śpiewaj w
duecie!
W stworzeniu dyskotekowego klimatu pomogą również efekty
świetlne LED Disco Lights. Pomieszczenie rozświetli się feerią
pulsujących barw, a domowy parkiet zapełni się w mgnieniu oka!
Do dyspozycji jest siedem różnych kolorów podświetlenia, a tryb
automatyczny może je losowo zmieniać.
Urządzeniem możesz wygodnie sterować za pomocą dołączonego
pilota, a specjalne wgłębienia w obudowie pozwolą swobodnie
przemieszczać sprzęt. Solidna konstrukcja gwarantuje stabilną
pozycję głośnika, zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.
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Już teraz każdy może przenieść imprezę na wyższy poziom z Party
Speakerem PS05DB!

Funkcje i specyfikacja PS05DB:
Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
Odtwarzacz USB
Odtwarzanie plików MP3/WMA
Radio FM z pamięcią 40 stacji
Equalizer: Rock, Classic, Jazz, Dance
Funkcja karaoke z mikrofonem w zestawie
Pilot zdalnego sterowania
Wejście AUX
Wyświetlacz LED
Kolorowe oświetlenie Disco LED
Moc maksymalna: 800 Watt
Zasilanie sieciowe: AC 110-240V~50/60Hz
Wymiary: 210 (szer.) x 610 (wys.) x 300 (gł.)mm
Waga: 7,5 kg
Kod EAN: 5901750502057
Sugerowana cena detaliczna brutto: 749 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. Obecnie marka w swoim portfolio posiada takie kategorie
urządzeń jak car-audio, home audio, małe AGD, klimatyzacje,
telewizory, systemy alarmowe, duże AGD do zabudowy.
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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, MORELO,
WEINSBERG, TABBERT, GIMEX, FLAMEFIELD 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 2017 firma kolejny raz
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
tel. +48 22 331 99 59
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