INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 19 września 2017 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Car Audio,
wprowadza na polski rynek wielofunkcyjną stację
multimedialną Hannover 570DAB.
To wysokiej jakości urządzenie oferuje doskonały dźwięk oraz
może służyć jako centrum zarządzania innymi funkcjami
umilającymi podróż pasażerom, stając się jednocześnie
doskonałym towarzyszem każdej podróży.
Czytelny wyświetlacz dotykowy TFT LED o przekątnej 6,2” i
rozdzielczości 800 x 480 pikseli (600 nitów) to nie tylko ozdoba
kokpitu w aucie, ale również bardzo wygodny sposób na pełne
wykorzystanie możliwości tej stacji multimedialnej. Dodatkowo
ekran otoczony jest stylową ramką w kolorze wysoko połyskliwej
czerni, idealnie pasującej do kokpitów najnowszych modeli
samochodów.
Stacja posiada wbudowany tuner cyfrowy w standardzie
DAB/DAB+ do odbioru sygnału rozgłośni, które już korzystają z tej
nowoczesnej metody nadawania. Dzięki temu użytkownik
otrzymuje możliwość odbioru stacji radiowych o zdecydowanie
lepszej jakości dźwięku, wolnych od jakichkolwiek zakłóceń i
trzasków znanych z analogowej radiofonii. Standard DAB+,
pozwala oprócz realizacji emisji cyfrowego dźwięku, także
korzystanie z usług dodatkowych takich jak przesyłanie napisów,
obrazków i pokazów slajdów, czy przewodnika po programach. Ze
względu na wykorzystanie modulacji OFDM i dodatkowych
mechanizmów korekcji błędów jest to idealna platforma do
odbioru w ruchu, nawet przy dużych prędkościach. Obecnie sygnał
DAB+ jest nadawany w 18 miastach i dociera do blisko 54%
ludności , a do 2020 roku planowane jest całkowite pokrycie
obszaru Polski. W przypadku, gdy niemożliwy jest odbiór sygnału
DAB+ można korzystać z wbudowanego tunera analogowego
FM/AM Automotive z funkcją RDS, który również zadba o wrażenia
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akustyczne, a także wyświetli na ekranie informacje o aktualnie
emitowanym utworze wraz z datą i godziną. Dodatkowo, oba
tunery mają możliwość zapamiętania do 30 stacji, nie trzeba więc
każdorazowo wyszukiwać manualnie swojej ulubionej rozgłośni.
Stacja oferuje również możliwość słuchania muzyki z kilku innych
źródeł. Urządzenie wyposażono w złącza USB (w standardzie A)
oraz Aux-in, które pozwolą na podłączenie wszelkiego rodzaju
urządzeń z plikami muzycznymi zapisanymi w formatach MP3 i
WMA. Obok znajduje się gniazdo kart microSDHC o maksymalnej
pojemności do 32 GB. Oprócz tego ten model stacji posiada napęd
na płyty CD, umożliwiając odczyt nośników CD-DA, CD-R oraz CDRW. Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowy
streaming muzyki z urządzeń zgodnych z tą technologią, a
dodatkowo funkcja EDR (Enhanced Data Rate) zwiększa prędkość
przesyłania danych do 3 Mbps, co wyeliminuje ewentualne
zakłócenia w odbiorze.
Hannover 570DAB posiada 4 wyjścia RCA, możliwość sterowania
subwooferem oraz 10-zakresowy korektor. Moc całkowita
wynosząca 4 x 45W zapewnia odpowiednią głośność nawet
wymagającym użytkownikom. Wbudowana antena GPS umożliwia
rozbudowanie systemu o nawigację. Instalując na karcie microSD
kompatybilne oprogramowanie i umieszczając ją w slocie,
uzyskujemy pełnoprawne urządzenie nawigacyjne.
Stacje multimedialne, prócz muzyki, oferują również odtwarzanie
filmów. Z modelem Hannover 570DAB możesz oglądać materiały
wideo zapisane na płytach DVD lub urządzeniach pamięci
przenośnej.
Współpraca z książką telefoniczną oraz wbudowany mikrofon
(wewnętrzny i zewnętrzny), po sparowaniu radia z telefonem,
umożliwia wygodne prowadzenie rozmów, dzięki czemu możesz w
pełni koncentrować się na prowadzeniu auta podczas
używania funkcji zestawu głośnomówiącego.
Dzięki zestawowi dodatkowych wyjść, istnieje możliwość
rozbudowania funkcjonalność stacji multimedialnej Hannover
570DAB, tworząc z niej prawdziwie centrum zarządzania autem i
zwiększając tym samym komfort podróży. Urządzenie wyposażone
zostało w przednie oraz tylne wejście audio/video, wejście kamery
cofania oraz wyjście wideo do obsługi tylnych monitorów.
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Dodatkowo, stacja po odpowiednim podłączeniu, oferuje
możliwość sterowania z kierownicy.

Specyfikacja techniczna:
Radio
• Wysokiej jakości tuner FM (RDS), AM
• DAB - wbudowany tuner
Wyświetlacz
• 6.2” cyfrowy ekran dotykowy TFT
• 800 x 480 pixeli, 600 nitów
Nawigacja
• Przygotowany do nawigacji (brak oprogramowania w
zestawie)
Nośniki danych
• DVD, VCD, CD, USB SDHC,
• Odtwarzacz
• Audio / Video z USB/Płyty
Bluetooth
• Wbudowany moduł Bluetooth
• Obsługa książki telefonicznej oraz funkcja streaming
• Wbudowany oraz drugi zewnętrzny mikrofon do zestawu
głośnomówiącego
Wejścia / Wyjścia
• Przednie złącze USB (Typ złącza A)
• Przednie gniazdo kart microSDHC
• Przednie wejście A/V
• Tylne wejście A/V
• Wejście kamery cofania
• Wyjście wideo do tylnych monitorów
• Obsługa sterowania z kierownicy
Korektor / Wzmacniacz
• 10- zakresowy korektor
• 4 wyjścia RCA + sterowanie subwooferem
• 4 x 45 Watt mocy maksymalnej
Sugerowana cena detaliczna brutto: 1499 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
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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
05-500 Chyliczki
tel. +48 22 331 99 59
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