INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 21 lipca 2017 – Blaupunkt, niemiecka ikona
jakości, jeden z liderów branży Car Audio, wprowadza
na polski rynek dwa nowe subwoofery do samochodu GTt1200ES i GTb1200ES. Urządzenia te to
kontynuacja popularnych modeli GTb oraz GTt z
dotychczasowego portfolio marki.
Dobra muzyka jest doskonałym kompanem każdej podróży. Czas
spędzony za kierownicą mija zdecydowanie szybciej przy
ulubionych dźwiękach . Radość z potężnego brzmienia muzyki we
wnętrzu swojego auta, zapewnią dobrej jakości głośniki
samochodowe, które wyniosą brzmienie niskich tonów na wyższy
poziom.
Naprzeciw wymaganiom kierowców poszukujących dla siebie
odpowiedniego sprzętu, wyszła marka Blaupunkt wprowadzając na
rynek dwa debiutujące modele głośników GTt1200ES i GTb1200ES.
Podobne pod względem technicznym produkty, umieszczone
zostały w dwóch różnych rodzajach obudów, co sprawia, że
oferowany przez nie dźwięk nieco się różni, a użytkownik ma także
możliwość dopasowania sprzętu do wielkości i rodzaju posiadanego
bagażnika. Model GTB 1200ES zamknięty został w idealnie
dopasowanej skrzyni, co korzystnie wpływa na zwiększenie
szybkości i precyzyjności basu. Model GTt1200ES, ze względu na
konstrukcję obudowy w kształcie tuby, posiada bardziej donośne i
rozproszone brzmienie. Opcję dla siebie znajdą więc w ofercie
użytkownicy o zróżnicowanych gustach muzycznych.
Oba modele oferują wysoką moc maksymalną (700W w modelu
GTb1200ES i 600W w GTt1200 ES, zaś moc nominalna to
odpowiednio 250W i 180W), co zapewnia świetne doznania
muzyczne w każdych warunkach. Głośniki o średnicy 30mm/12”
posiadają piankowe zawieszenie, dzięki czemu są stabilne nawet
przy dużych wychyleniach. Papierowe membrany dbają o ciepłe,
bardzo naturalne i niezwykle przyjemne dla ucha brzmienie niskich
tonów.
Zastosowanie pojedynczych cewek AVS gwarantuje stabilny
przepływ prądu, a magnes z EXP dba o właściwą sprawność
głośnika i zmniejsza ewentualne zniekształcenia dźwięku. Pasmo
przenoszenia 30-500Hz wraz ze skutecznością na poziomie 90dB,
zadowolą użytkowników o najbardziej wyrafinowanych gustach
muzycznych.
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Stylowe, czarne wykończenie nadaje głośnikom drapieżnego,
sportowego wyglądu, zaś czarna maskownica z ABS solidnie
zabezpiecza głośnik przed zniszczeniem m.in. przez przedmioty,
które często luzem umieszczane są w bagażniku auta.
Funkcje i specyfikacja GTb1200ES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subwoofer w obudowie zamkniętej
Średnica głośnika 300mm / 12”
Papierowa membrana
Moc maksymalna 700 Watt
Moc nominalna 250 Watt
Piankowe zawieszenie
Pasmo przenoszenia 30-500Hz
Pojedyncza cewka
Cewka AVS
Magnes z EXP zmniejszający zniekształcenia
Skuteczność 90dB
Czarna maskownica z ABS
Idealny stosunek ceny do jakości

Sugerowana cena detaliczna brutto: 349 zł
Funkcje i specyfikacja GTt1200ES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuba pasywna
Średnica głośnika 300mm / 12”
Papierowa membrana
Moc maksymalna 600 Watt
Moc nominalna 180 Watt
Piankowe zawieszenie
Pasmo przenoszenia 30-500Hz
Pojedyncza cewka
Cewka zapłonowa AVS
Magnes z EXP zmniejszający zniekształcenia
Skuteczność 90dB
Czarna maskownica z ABS
Idealny stosunek ceny do jakości

Sugerowana cena detaliczna brutto: 329 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"
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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.
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. Od 2003 roku firma stała się wyłącznym
dystrybutorem najlepszych w swoich dziedzinach producentów
branży car audio i elektroniki użytkowej tj.: Clarion, Blaupunkt,
Audiomedia, Brax, Helix, Match , 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 takich jak HOBBY,
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.
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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