INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 31 stycznia 2017 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki
Użytkowej w Europie, wprowadza na rynek najwyższej
jakości blender kielichowy TBG701.
Blender kielichowy to urządzenie niezastąpione w każdej kuchni,
idealne dla rodzin z małymi dziećmi, zwolenników zdrowego
odżywiania czy pasjonatów gotowania. Można go użyć do wielu
kulinarnych czynności, za jego pomocą zmiksujemy twaróg,
przygotujemy pożywny koktajl, pokruszymy lód, a także
zmiksujemy kremową zupę i przeciery. Jest on niezastąpiony w
przygotowaniu zdrowych przysmaków dla całej rodziny. Blendery,
ze względu na prostotę użytkowania oraz dużą funkcjonalność i
uniwersalność zastosowania, zyskały ogromną popularność wśród
wszystkich zwolenników zdrowych posiłków. To również
doskonały kompan każdej mamy, która dba o to, by w posiłkach
dostarczać swoim dzieciom odpowiednio zbilansowane porcje
witamin i składników odżywczych.
Oferowany przez markę Blaupunkt model TBG701 zaprojektowany
został tak, by pomóc użytkownikowi w łatwy i szybki sposób
przygotować wyśmienity i zdrowy koktajl lub aromatyczną zupę
czy krem. Urządzenie posiada duży kielich o pojemności 1,5l
wykonany ze szkła o wysokiej odporności termicznej, można w nim
miksować napoje i zupy o temperaturze do 90°C. Pokrywka z
otworem do uzupełniania składników pozwoli na ich dokładanie w
trakcie pracy urządzenia. Wydajny silnik o mocy 800W zapewni
komfort w trakcie przetwarzania nawet twardych warzyw i
owoców czy lodu. Dzięki odłączanym ostrzom zapobiegamy
gromadzeniu się pozostałości po jedzeniu, a tym samym
namnażaniu się bakterii. Dodatkowo, elementy odłączane
blendera można myć w zmywarce, zatem czas przeznaczony na
czyszczenie i konserwację blendera skraca się do minimum, co z
pewnością doceni każdy użytkownik.
Model TBG701 może pracować zarówno w trybie automatycznym,
jak i manualnym. Posiada on również regulację prędkości obrotu
ostrzy oraz 3 automatyczne programy do rozdrabniania lodu,
przygotowywania smoothie oraz tryb pulsacyjny. Niezwykle
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wytrzymałe sześcioskrzydłowe ostrza ze stali nierdzewnej pokryte
tytanem poradzą sobie z kruszeniem nawet najtwardszych
produktów tj. czekolada czy lód. Tytan cechuje się nawet
dziesięciokrotnie większą wytrzymałością niż stal, dzięki czemu
użytkownik może mieć pewność, że noże pozostaną dłużej ostre, a
urządzenie to spełni swoją rolę przez długie lata.
Stalowa, solidna obudowa blendera ożywiona czarnymi akcentami,
będzie doskonałym dopełnieniem każdej nowoczesnej kuchni.
Elementy wykonane z tworzywa są pozbawione szkodliwego
bisfenolu A (BPA). Dzięki gumowanym, antypoślizgowym
podkładkom urządzenie stabilnie trzyma się powierzchni, na
którym zostało ustawione i nie przesuwa się w trakcie pracy.
Specyfikacja techniczna:
• Pojemność dzbanka: 1,5L
• Dzbanek ze szkła hartowanego
• Automatyczne lub ręczne sterowanie
• Regulacja prędkości obrotowej
• 3 automatyczne programy: kruszenie lodu, smoothie i pulsacyjny
• Specjalnie zaprojektowane ostrza z 6 nożami
• Ostrza pokryte tytanem, 10x trwalsze niż stal
• Łatwe czyszczenie dzięki demontowanym ostrzom
• Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 800W
• Waga: 4 kg
• Wymiary: 18,9 x 17,8 x 38,8 cm
• Kod EAN: 5901750501456
Sugerowana cena detaliczna brutto: 299 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

Blaupunkt Competence Center
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warszawa, Polska
tel. +48 22 331 99 59
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com
Informacja prasowa
Katarzyna Dokowicz
tel. +48 519 141 499
katarzyna.dokowicz@everpol.pl

Strona 2 z 3

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/pl/nc/produkty/male-agd/ 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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