INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 25 lipca 2017 – Blaupunkt, niemiecka ikona
jakości, jeden z liderów branży Car Audio, wprowadza
na polski rynek nową serię radioodtwarzaczy
samochodowych.
Słuchając w trakcie podróży dobrej muzyki, czas mija nam milej i
szybciej, a kilometry uciekają spod kół niemal niezauważalnie.
Radioodtwarzacz samochodowy to zatem obowiązkowe
wyposażenie każdego auta, którego właściciel lub kierowca lubi
spędzać czas w aucie słuchając ulubionych utworów. Naprzeciw
zapotrzebowaniu użytkowników szos wyszła marka Blaupunkt,
wprowadzając na rynek dziesięć debiutujących modeli
radioodtwarzaczy samochodowych.
Urządzenia to następcy poprzednich, doskonale przyjętych na
rynku radioodtwarzaczy marki Blaupunkt, które znalazły wielu
zadowolonych z zakupu odbiorców. Mimo, że podobne pod
względem możliwości technicznych, każdy z nich wyposażony
został w inną kombinację praktycznych funkcji i rozwiązań.
Odpowiedni wybór dla siebie znajdzie każda osoba poszukująca
doskonałej jakości oraz wielofunkcyjnego radioodtwarzacza
samochodowego.
Wszystkie modele posiadają czytelny wyświetlacz LED. Osiem z
nich wyposażonych zostało w nadające niepowtarzalnego,
nowoczesnego wyglądu podświetlane na czerwono przyciski. W
modelu Augsburg 170 oraz Essen 170 zastosowano stonowane
podświetlenie koloru białego.
Radioodtwarzacze zostały wyposażone w wysokiej jakości tunery
FM/AM. W sześciu modelach (Bologna 170, Madrid 170, Alicante
170, Essen 170, Milano 170BT oraz Augsburg 170BT) zastosowane
zostały oryginalne tunery Automotive, charakteryzujące się
wyjątkową czułością na sygnał radiowy i gwarantujące jego
poprawny odbiór nawet w trudnych warunkach. Modele te
wyposażono również w funkcję podtrzymania pamięci, dzięki
której urządzenia zapamiętują wybrane przez użytkownika
ustawienia, nawet po całkowitym odcięciu od źródła zasilania.
Dodatkowo, dzięki funkcji RDS (Radio Data System), którą
posiadają wszystkie prezentowane modele, oprócz poprawy

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 1 z 9

jakości odbioru i strojenia, na ekranie wyświetlone zostaną
najważniejsze informacje dotyczące aktualnie emitowanego
utworu oraz data i godzina. Wszystkie tunery mają możliwość
zapamiętania do 30 stacji w paśmie FM, dając użytkownikowi
natychmiastowy dostęp do ulubionych stacji.
Z nową serią radioodtwarzaczy muzyki można słuchać z wielu
źródeł dźwięku. Wszystkie modele zostały wyposażone w złącze
USB (standard A) umieszczone na przednim panelu, dzięki
któremu możliwe jest podłączenie wszelkiego rodzaju urządzeń
pamięci masowej oraz znajdujące się pod nim złącze AUX-in do
podłączenia zewnętrznych odtwarzaczy przenośnych
posiadających wyjście liniowe lub słuchawkowe.
Za panelem zamontowany został slot na karty SD i SDHC o
maksymalnej pojemności do 32 GB, urządzenie jest więc
przygotowane na obsługę pokaźnej kolekcji muzyki użytkownika
zapisanej w najpopularniejszych obecnie formatach MP3 i WMA.
Dodatkowo, pięć spośród nowych modeli oznaczone odpowiednim
symbolem (Augsburg 170BT, Brighton 170BT, Cardiff 170BT,
Madrid 170BT oraz Milano 170BT) wyposażone zostały w moduł
Bluetooth, umożliwiający streaming muzyki z urządzeń zgodnych z
tą technologią. Ponadto, funkcja EDR (Enhanced Data Rate)
zwiększy prędkość bezprzewodowego przesyłania danych do 3
Mbps, co wyeliminuje ewentualne zakłócenia w odbiorze sygnału.
Naprzeciw oczekiwaniom użytkowników przywiązanych do
niezrównanej jakości plików muzycznych zapisanych na płytach CD
wychodzą modele wyposażone w automatyczny napęd
umożliwiający odczyt nośników CD-DA, CD-R oraz CD-RW.
Moc maksymalna radioodtwarzaczy spełni oczekiwania
użytkowników lubiących słuchać muzyki na maksymalnym
poziomie głośności – 4 x 40 Watt zadba o to, by każdy dźwięk był
odpowiednio słyszalny zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów.
Taka moc stanowi dobrą bazę pod markowe głośniki, by móc
cieszyć się w swoim aucie świetnymi wrażeniami akustycznymi.
Oprócz głośności, użytkownik może wygodnie regulować niskie
oraz wysokie tony, a także użyć jednego z czterech
predefiniowanych trybów equalizera (flat, rock, pop i classic), by
dostosować brzmienie do swoich preferencji oraz gatunku
muzycznego.
Wszystkie modele, dzięki funkcji X-Bass, posiadają zwiększony
poziom niskich tonów, czyniąc je wyrazistymi, a jednocześnie
odpowiednio miękkimi i przyjemnymi dla ucha, a dwukanałowe
wyjście na wzmacniacz pozwoli na dalszą rozbudowę zestawu
audio.
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Modele Augsburg 170BT, Brighton 170BT,Cardiff 170BT oraz
Milano 170BT i Madrid 170BT wyposażone zostały we wbudowany
mikrofon, który po sparowaniu radia z telefonem, umożliwia
wygodne prowadzenie rozmów, dzięki czemu kierowca może w
pełni koncentrować się na prowadzeniu auta podczas używania
funkcji zestawu głośnomówiącego. Urządzenia te mogą również
obsługiwać książkę telefoniczną zawartą w telefonie użytkownika.
W celach bezpieczeństwa i ochrony przed kradzieżą, w każdym
modelu można zdjąć przedni panel i schować go do dołączonego
etui. Do modeli Porto 170, Brighton 170BT, Palermo 170, Cardiff
170BT, Essen 170 oraz Augsburg 170BT dołączony został pilot
zdalnego sterowania, pozwalający wygodnie zarządzać funkcjami
urządzenia z odległości.
Całości dopełnia stylowy design radioodtwarzaczy, z przednim
panelem w kolorze czarnym, wykończonym na wysoki połysk oraz
doskonała ergonomia, która sprawia, że podróż z tymi
urządzeniami będzie przyjemniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Specyfikacja techniczna Alicante 170:
Wysokiej jakości tuner Automotive
FM (RDS), AM (MW, LW)
Odtwarzane formaty: MP3, WMA
Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
Nośniki danych: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD
Złącze USB (Standard A) – z przodu
Gniazdo kart SDHC (za panelem)
Przednie złącze Aux-in
Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
4 zakresowy equalizer
Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
Funkcja X-Bass
Stała pamięć ustawień
Zdejmowany panel
Sugerowana cena detaliczna brutto: 399 zł
Specyfikacja techniczna Augsburg 170BT:
• Wysokiej jakości tuner Automotive
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
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Gniazdo kart SDHC (za panelem)
Wbudowany moduł Bluetooth
Współpraca z książką telefoniczną
Wbudowany mikrofon
Przednie złącze Aux-in
Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
4 zakresowy equalizer
Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
Funkcja X-Bass
Stała pamięć ustawień
Zdejmowany panel
Pilot zdalnego sterowania
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Model zastrzeżony do dedykowanego kanału sprzedaży
automotive
Specyfikacja techniczna Bologna 170:
• Wysokiej jakości tuner Automotive
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Pilot zdalnego sterowania
• Przednie złącze Aux-in
• Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
• 4 zakresowy equalizer
• Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
• Funkcja X-Bass
• Stała pamięć ustawień
• Zdejmowany panel
Sugerowana cena detaliczna brutto: 279 zł
Specyfikacja techniczna Brighton 170BT:
• FM (RDS), AM (MW,LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Wbudowany moduł Bluetooth
• Wbudowany mikrofon
• Przednie złącze Aux-in
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Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
4 zakresowy equalizer
Ustawienia dźwięku(Flat, Rock,Pop, Classic)
Funkcja X-Bass
Zdejmowany panel
Pilot zdalnego sterowania

Sugerowana cena detaliczna brutto: 279 zł

Specyfikacja techniczna Cardiff 170BT:
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Wbudowany moduł Bluetooth
• Współpraca z książką telefoniczną
• Wbudowany mikrofon
• Przednie złącze Aux-in
• Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
• 4 zakresowy equalizer
• Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
• Funkcja X-Bass
• Zdejmowany panel
• Pilot zdalnego sterowania
Sugerowana cena detaliczna brutto: 379 zł
Specyfikacja techniczna Essen 170:
• Wysokiej jakości tuner Automotive
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Pilot zdalnego sterowania
• Przednie złącze Aux-in
• Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
• 4 zakresowy equalizer
• Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
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Funkcja X-Bass
Stała pamięć ustawień
Zdejmowany panel

Model zastrzeżony do dedykowanego kanału sprzedaży
automotive
Specyfikacja techniczna Madrid 170BT:
• Wysokiej klasy tuner Automotive
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Wbudowany moduł Bluetooth
• Wbudowany mikrofon
• Przednie złącze Aux-in
• Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
• 4 zakresowy equalizer
• Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
• Funkcja X-Bass
• Stała pamięć ustawień
• Zdejmowany panel
Sugerowana cena detaliczna brutto: 329 zł
Specyfikacja techniczna Milano 170BT:
• Wysokiej jakości tuner Automotive
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Wbudowany moduł Bluetooth
• Współpraca z książką telefoniczną
• Wbudowany mikrofon
• Przednie złącze Aux-in
• Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
• 4 zakresowy equalizer
• Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
• Funkcja X-Bass
• Stała pamięć ustawień
• Zdejmowany panel
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Sugerowana cena detaliczna brutto: 449 zł
Specyfikacja techniczna Palermo 170:
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Pilot zdalnego sterowania
• Przednie złącze Aux-in
• Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
• 4 zakresowy equalizer
• Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
• Funkcja X-Bass
• Stała pamięć ustawień
• Zdejmowany panel
Sugerowana cena detaliczna brutto: 329 zł

Specyfikacja techniczna Porto 170:
• FM (RDS), AM (MW, LW)
• Odtwarzane formaty: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: USB, SDHC, SD
• Nośniki danych: USB, SDHC, SD
• Złącze USB (Standard A) – z przodu
• Gniazdo kart SDHC (za panelem)
• Pilot zdalnego sterowania
• Przednie złącze Aux-in
• Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz
• 4 zakresowy equalizer
• Ustawienia dźwięku (Flat, Rock, Pop, Classic)
• Funkcja X-Bass
• Zdejmowany panel
Sugerowana cena detaliczna brutto: 229 zł

- KONIEC –
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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, 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
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