INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 czerwca 2017 – Blaupunkt, niemiecka ikona
jakości, jeden z liderów branży Audio w Europie, wprowadza na
polski rynek dwa modele urządzeń z nowej linii systemów
Power Audio – MB06 i MB10, produkty przeznaczone dla
najbardziej wymagających użytkowników.
Urządzenia zaprojektowano tak, by zapewnić słuchaczom
najwyższe możliwe parametry dźwiękowe. Solidna,
jednoelementowa konstrukcja, papierowe membrany głośników,
potężna moc całkowita (500W dla modelu MB06 oraz 600W dla
MB10) czynią te zestawy muzyczne idealnym źródłem czystego
dźwięku w domu, w biurze czy podczas potańcówki z przyjaciółmi
w plenerze. Modele MB06 oraz MB10 mogą być z Tobą wszędzie
tam gdzie trzeba zapewnić znakomitą rozrywkę.
Teraz Ty i Twoi goście mają możliwość odtwarzania swoich
ulubionych utworów zapisanych w formacie MP3/WMA na
kompatybilnych nośnikach (do 32GB). Dzięki wbudowanemu
modułowi Bluetooth, do rozkręcenia imprezy wystarczy tylko
smartfon lub tablet i odrobina fantazji. Gdyby jednak to nie
wystarczyło, producent dodatkowo na bocznej ściance umieścił
wejście AUX w postaci gniazd RCA, pozwalające użytkownikom na
podłączenie wszelkich dodatkowych, przewodowych źródeł
dźwięku. W zestawie nie mogło także zabraknąć radia FM z
możliwością zapamiętania aż 99 stacji. Teraz każdy może się bawić
i słuchać tego na co aktualnie ma ochotę.
Blaupunkt, wzbogacając urządzenie o equalizer, daje słuchaczom
możliwość dostosowania brzmienia urządzenia do aktualnie
słuchanego gatunku muzyki, w zakresie zaprogramowanych
ustawień normal, rock, pop, classic, jazz oraz news. Dzięki tej
funkcji użytkownik otrzymuje doskonałą jakość dźwięku i może
słuchać muzyki zgodnie z własnymi upodobaniami. Dodatkowo, na
przednim panelu dostępna jest również oddzielna regulacja
wysokich i niskich częstotliwości, dzięki czemu otrzymujemy
dokładnie takie brzmienie ulubionego utworu, jakie najbardziej
lubimy. Wszystkie te funkcje pomogą nam rozgrzać atmosferę nie
tylko na domowym parkiecie.
Systemy MB to urządzenia o dużych możliwościach, stworzone do
tego, by zapewniać rozrywkę na wysokim poziomie. Nie mogło
zatem w ich konstrukcji zabraknąć funkcji karaoke, która
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uatrakcyjni każde przyjęcie i rozbawi zarówno dzieci, jak i
dorosłych. Niezależna regulacja głośności mikrofonu pozwali na
jego odpowiednie dostosowanie względem poziomu głośności
wybranego źródła dźwięku, a funkcja ECHO wyeliminuje
ewentualny pogłos, który może się pojawić w zależności od
warunków w jakich używany jest system audio. Wystarczy włączyć
podkład swojej ulubionej piosenki, dać się ponieść emocjom i
poczuć się jak prawdziwa gwiazda estrady!
Głośniki w łatwy sposób można przenosić z miejsca na miejsce za
pomocą znajdującego się na górze uchwytu. Mimo swojej wagi i
gabarytów, są bardzo poręczne, dzięki czemu możemy zabrać go z
domu i rozkręcić imprezę np. w plenerze. Model MB10 dodatkowo
wyposażony został w kółka z miękkiego materiału oraz wysuwaną,
teleskopową rączkę, dzięki której głośnik ten można przenosić jak
walizkę podróżną i zabrać go ze sobą w podróż, na wakacje czy na
miejski piknik. Zestawy można w łatwy i szybki sposób zabrać tam,
gdzie szykuje się niebywała impreza.
Akumulator, w który wyposażone zostały systemy grające,
umożliwia bezprzewodowe działanie urządzeń przez 3,5 godziny, a
pełne ładowanie trwa 5 godzin w modelu MB06 oraz 7 godzin w
MB10. W celu zwiększenia wygody użytkowania, do obu systemów
dołączony jest pilot zdalnego sterowania.

Funkcje i specyfikacja MB06:
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil
audiostreaming (A2DP)
• Odtwarzacz USB/SD (do 32GB)
• Odtwarzanie plików MP3/WMA
• Radio FM z pamięcią 99 stacji
• Equalizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, News
• Funkcja karaoke z mikrofonem w zestawie
• Pilot zdalnego sterowania
• Wejście AUX
• Całkowita moc muzyczna: 500 Watt
• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator
• Zasilanie sieciowe: AC 110-240V~50/60Hz
• Czas pracy na baterii: 3,5 godziny / Czas ładowania: 5 godzin
• Wymiary: 310 (szer.) x 418 (wys.) x 203 (gł.) mm
• Waga: 8 kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 549 zł

Funkcje i specyfikacja MB10:
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Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil
audiostreaming (A2DP)
Odtwarzacz USB/SD (do 32GB)
Odtwarzanie plików MP3/WMA
Radio FM z pamięcią 99 stacji
Equalizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, News
Funkcja karaoke z mikrofonem w zestawie
Pilot zdalnego sterowania
Wejście AUX
Całkowita moc muzyczna: 600 Watt
Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator
Zasilanie sieciowe: AC 110-240V~50/60Hz
Czas pracy na baterii: 3,5 godziny / Czas ładowania: 7 godzin
Wymiary: 442 (szer.) x 580 (wys.) x 258 (gł.) mm
Waga: 16 kg

Sugerowana cena detaliczna brutto: 799 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 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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