INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 9 lutego 2017 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki
Użytkowej w Europie, wprowadza na rynek najwyższej
jakości kielichowy blender personalny TBP401,
propozycja dla osób aktywnych, ceniących sobie
odpowiednio zbilansowane odżywianie i dbających o
swoje zdrowie.
W zestawie znajdują się dwa kubki o pojemności 0,4 i 0,6l
wykonane z trytanu (plastik przeznaczony do kontaktu z
żywnością, pozbawiony szkodliwego BPA), w których produkty są
rozdrabniane. Dodatkowo, dzięki dołączonym pokrywkom z
wygodnym uchwytem, mogą one służyć za pojemniki, w których
mamy możliwość zabrania swojego ulubionego soku lub koktajlu
np. na trening lub do szkoły. Wystarczy wrzucić pokrojone warzywa
lub owoce do kubka, nacisnąć łatwo dostępny przycisk włącznika i
już po chwili cieszyć się pożywną przekąską. Dołączony do zestawu
wkład chłodzący pozwoli nam przyrządzić orzeźwiające smoothie
oraz dłużej utrzymać odpowiednią temperaturę tego pysznego
napoju. Specjalnie zaprojektowane ostrza o czteroskrzydłowej
budowie zapewnią najwyższą wydajność siekania i rozdrabniania,
nadając perfekcyjną konsystencję napoju.
Stylowa, biała obudowa ożywiona zielonymi akcentami będzie
doskonałym uzupełnieniem każdej kuchni, a niewielkie rozmiary
TBP401 sprawią, że urządzenie to będzie dobrym rozwiązaniem
nawet w małych pomieszczeniach. Prosta konstrukcja ułatwia
cichą pracę oraz czyszczenie i konserwację urządzenia (pojemniki,
pokrywki oraz ostrza można myć w zmywarce), Jest to szczególnie
wygodne, gdy chcemy przygotować koktajl późnym wieczorem.
Wszystkie elementy blendera pozbawione są szkodliwego
bisfenolu A, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że
przygotowywane soki będą zawsze świeże, zdrowe i pożywne.
Dzięki blenderowi TBP401 użytkownik ma pewność, że
przygotowywany sok zachowa maksimum fitosubstancji,
enzymów oraz innych wartościowych składników odżywczych.
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Kompaktowe wymiary urządzenia, wygodny uchwyt i wysoka
wydajność to cechy, które zadowolą nawet najbardziej
wymagające osoby.

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dwa kubki o pojemnościach 0,4 i 0,6 litra wykonane z trytanu
Wygodna zakrętka na kubek z zatykanym dzióbkiem do picia
Specjalnie zaprojektowane ostrza z 4 nożami
Wysokiej jakości materiały bez BPA
Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanym ostrzom
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 300W
Waga: 1,12 kg
Wymiary: 13,4 x 13,4 x 34,9 cm
Kod EAN: 5901750501463

Sugerowana cena detaliczna brutto: 139 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.

O firmie 2N-Everpol.
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji
opon, felg i kilku auto serwisów na terenie województwa
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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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