INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 17 sierpnia 2017 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki
Użytkowej w Europie, rozszerza swoją ofertę
produktów małego AGD o linię wysokiej jakości
suszarek do włosów.
Większość kobiet nie wyobraża sobie życia bez suszarki. Codzienne
suszenie lub stylizacja fryzury sprawiają, że wymagania
użytkowniczek względem tych urządzeń stale rosną. Znaczenie ma
ich waga, moc, funkcje i końcówki dołączone do zestawu, a także
wygląd. Firma Blaupunkt, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
rynku, wprowadził do sprzedaży trzy modele suszarek
zaprojektowanych tak, aby szybko wysuszyć włosy, jednocześnie je
pielęgnując. Ich elegancki design oraz połączenie kolorów z
pewnością przypadnie do gustu każdej kobiecie. Wszystkie
suszarki posiadają trzystopniową regulację temperatury i
dwustopniową regulację prędkości nadmuchu oraz funkcję
zimnego nawiewu. Daje to możliwość dostosowania trybu pracy
urządzeń do swoich preferencji oraz rodzaju włosów, a także
nadanie włosom jedwabistej gładkości i połysku.
Najwyższy i największy z modeli HDA601GD to produkt, dla
którego inspiracją były profesjonalne suszarki, jakie spotkać
możemy w salonach fryzjerskich. Zwiększona moc 2200W oraz
profesjonalny silnik zmiennoprądowy zapewniają niezawodność
urządzenia nawet podczas długotrwałego użytkowania. Dyfuzor i
wąski koncentrator pomogą na stworzenie wymarzonej fryzury bez
wychodzenia z domu, a jonizacja pozwoli cieszyć nam się
zdrowymi pięknymi włosami, nawet wtedy kiedy zmuszone
jesteśmy układać je codziennie. Kolorystyka suszarki, a mianowicie
połączenie gwiaździstej czerni ze złotymi akcentami, ucieszy oko
każdej nowoczesnej kobiety.
Suszarka HDD501RO to produkt stworzony przede wszystkim do
użytku domowego. Odpowiednia moc 2000W to gwarancja
szybkiego i co najważniejsze, bezpiecznego wysuszenia włosów.
Urządzenie w trakcie pracy wytwarza jony ujemne, które
zamykając łuski włosów, chroniąc je przed negatywnym działaniem
ciepłego powietrza, a także nadają im gładkość i piękny połysk. W
stylizacji i układaniu wybranej fryzury pomogą dwie specjalne
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końcówki: koncentrator oraz dyfuzor, który nada włosom
puszystości u ich nasady.
Oba modele HDD501RO i HDA601GD posiadają niezależne
przełączniki temperatury suszenia oraz prędkości nawiewu, dzięki
temu możemy w łatwy sposób dostosować parametry do
aktualnych potrzeb.

Ostatni z modeli, HDD301 (w dwóch wariantach kolorystycznych:
biało-różowym i biało-niebieskim) to doskonały kompan podczas
podróży. Mała waga 0,35 kg oraz składana rączka sprawią, że nie
zajmie dużo miejsca w walizce, zaś moc 1200W zapewni szybkie i
skuteczne wysuszenie włosów.
Modele HDD501RO i HDA601GD wyposażone zostały w
zdejmowalny filtr siatkowy, który pomoże w utrzymaniu
urządzenia w czystości oraz uchroni od awarii spowodowanej
gromadzeniem się zanieczyszczeń przy wylocie urządzenia.

Specyfikacja techniczna HDA601GD:
Profesjonalny silnik zmiennoprądowy
Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu
Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu
Zimny nadmuch
Jonizacja
Wąski koncentrator o szerokości 1 cm
Dyfuzor
Zdejmowalny filtr siatkowy
Rozmiar: 34 x 10 x 28cm
Waga: 0,85kg
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz, moc 2200W
Kod EAN: 5901750501982
Sugerowana cena detaliczna brutto: 129 zł

Specyfikacja techniczna HDD501RO/BL:
Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu
Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu
Zimny nadmuch
Jonizacja
Wąski koncentrator
Dyfuzor
Zdejmowalny filtr siatkowy
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Rozmiar: 29 x 9 x 27cm
Waga: 0,59kg
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz, moc 2000W
Kod EAN: 5901750501975
Sugerowana cena detaliczna brutto: 79 zł
Specyfikacja techniczna HDD301:
Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu
Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu
Zimny nadmuch
Składana rączka
Rozmiar: 17 x 8 x 21cm
Waga: 0,35kg
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz, moc 1200W
Kod EAN: 5901750501968
Sugerowana cena detaliczna brutto: 45 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,
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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/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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