INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 1 grudnia 2016 – Blaupunkt, niemiecka ikona
jakości, jeden z liderów branży Elektroniki Użytkowej w
Europie, wprowadza na rynek wysokiej jakości ciśnieniowy,
kolbowy ekspres do kawy CMP401BK.
To eleganckie, funkcjonalne i proste w obsłudze urządzenie spełni
oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników i smakoszy
kawy. Kompaktowe wymiary, obudowa wykonana ze stali z
elementami czarnego szczotkowanego aluminium oraz stonowana
kolorystyka sprawią, że ekspres wkomponuje się w każdą
nowoczesną kuchenną przestrzeń, także w taką gdzie brakuje
miejsca na urządzenie tego typu.
Przygotowanie świeżej kawy realizuje się za pomocą czterech
przycisków. Parzenie rozpoczyna się poprzez włączenie urządzenia
i nasypanie zmielonej kawy do kolby lub włożenie saszetki z kawą.
W zależności od tego czy kawę przygotowujemy tylko dla siebie
czy także dla swojego gościa, do wyboru są przyciski
„Przygotowanie jednej kawy” lub „Przygotowanie dwóch kaw”. Po
naciśnięciu przycisku ekspres zaserwuje nam doskonały,
aromatyczny napar w ilości jednej (30ml) lub dwóch (60 ml)
filiżanek i automatycznie zakończy proces parzenia. Jeśli jednak
uznamy, że w filiżance jest już odpowiednia ilość małej czarnej,
można przerwać proces ponownie naciskając przycisk.
Dzięki funkcji spieniania mleka w prosty sposób możemy stworzyć
idealną, perfekcyjnie przygotowaną podgrzaną mleczną piankę do
kawy – wystarczy nacisnąć przycisk, chwilę odczekać i cieszyć się
jedwabistą pianką.
CMP401BK został wyposażony w trzy filtry, wszystko po to, aby
użytkownik miał możliwość przygotowania jednej lub dwóch
espresso, które będą idealne i zgodne z teorią uznanych na świecie
baristów wg których ta mała filiżanka czarnej kawy powinna być
przygotowywana z 7g zmielonej kawy (w zestawie znajdują się dwa
filtry jeden o pojemności 7g, drugi 14g kawy).
Urządzenie posiada także dodatkowy filtr na saszetki. Zaletą
zaparzonej w ten sposób kawy jest to, że dzięki idealnie
odmierzonej ilości kawy mielonej codzienne espresso smakuje tak
samo, a jego smak, moc i aromat jest idealny każdego dnia. Kawa
w saszetkach ułatwia także utrzymanie w czystości ekspresu,
wystarczy wyrzucić zużytą saszetkę i przepłukać sitko. Zbiornik na
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wodę 1,2l sprawi, że rzadziej będziemy musieli pamiętać o
uzupełnianiu wody.
Dzięki wytrzymałej włoskiej pompie uzyskującej ciśnienie do 15
barów, nasza kawa nie będzie także odbiegała swoim smakiem od
tej, którą serwuje się nam w dobrych kawiarniach.
Wbudowany bojler służący do podgrzewania wody, a także system
kontroli temperatury zapewnią za każdym razem idealną
temperaturę parzenia kawy (95°C) oraz efektywny strumień pary
wodnej do spieniania mleka (130°C).
Kolejnymi, bardzo ważnymi udogodnieniami, w które został
wyposażony ekspres, jest zdejmowana kratka i dysza do spieniania
oraz wyjmowany pojemnik ociekowy, dlatego też regularne
czyszczenie urządzenia jest wyjątkowo proste.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom użytkownik nie musi się
martwić o rachunki za prąd. Wysokowydajny system podgrzewania
wody zdecydowanie zmniejsza zapotrzebowanie na energię
elektryczną. Moc 850W w zupełności wystarcza, by zapewnić
idealne parametry pracy urządzenia. Dodatkowo, jeżeli zapomnisz
wyłączyć ekspresu, po 15 minutach bezczynności, urządzenie
wyłączy się samo.
Specyfikacja techniczna:
• 15barowa wysokociśnieniowa pompa
• Efektywny system grzewczy zapewnia najlepszą wydajność
• Idealna temperatura parzenia kawy i spieniania mleka dzięki
systemowi dwóch termostatów
• Może przygotować 1 lub 2 filiżanki espresso
• Funkcja zatrzymania przepływu wody pozwala uzyskać
oczekiwaną wielkości kawy
• Wyjmowany przeźroczysty zbiornik na wodę 1,2 l
• Podwójny stalowy filtr by wydobyć z kawy jeszcze więcej
aromatu i nadać jej właściwy charakter
• Łatwy w obsłudze panel z 4 podświetlanymi
przyciskami by wygodnie przygotować kawę lub spienić mleko
• Wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed
przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia
• Odłączana dysza spieniająca oraz wyjmowana tacka spływowa
dla komfortu czyszczenia
• Stalowa taca do podgrzewania filiżanek
• Automatyczne wyłączanie
• Zasilanie 220-240V~50Hz, moc: 850W
• Wymiary: 29 x 19 x 32 cm
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• Waga: 3 kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 419 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
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”.
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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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