INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 30 czerwca 2017 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Audio w Europie,
wprowadza na polski rynek cztery modele urządzeń z
nowej linii profesjonalnych systemów audio – PA10,
PA12, PA15 i PA25.
Imponująca impreza dla znajomych w plenerze, konkurs karaoke, a
może nagłośnienie zajęć fitness? Dzięki nowym systemom marki
Blaupunkt, oferującym bezkompromisową jakość wykonania i
najlepsze doznania muzyczne w każdych warunkach ,
zorganizowany przez Ciebie event będzie mianowany najlepszym z
najlepszych. Dobra zabawa do białego rana gwarantowana.
Potężna moc całkowita czyni te zestawy idealnym źródłem
czystego dźwięku. W przypadku modelu PA10 wynosi ona 600W i
już ta wartość wystarczy, by muzyka była słyszalna bardzo
wyraźnie i czysto nawet w dużych pomieszczeniach czy plenerze.
Kolejne modele oferujące jeszcze większą moc, czyli PA12 (650W) i
PA15 (700W) zapewnią komfort odsłuchu nawet w trudnych
warunkach. Najwyższy model PA25 posiada całkowitą moc
muzyczną wynoszącą aż 1900W, należy już więc do kategorii
produktów, które swoje zastosowanie znajdą podczas dużych
imprez, pikników czy eventów, a także wszędzie tam, gdzie
niezbędne jest solidne nagłośnienie, jak np. w sali konferencyjnej.
PA25 daje pewność, że każdy uczestnik wydarzenia usłyszy głośno i
wyraźnie nawet najmniejszy detal utworu w trakcie imprezy
tanecznej czy też głos osoby prowadzącej warsztaty lub szkolenie.
Wszystkie modele zostały wyposażone w moduł Bluetooth,
oferujący bezprzewodowy odsłuch muzyki z wszelkiego rodzaju
urządzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety, dzięki
czemu użytkownik w każdej chwili ma możliwość odtworzenia,
zapisanych we własnej bibliotece muzycznej, utworów.
Dodatkowo, port AUX, USB oraz slot na karty SD do pojemności 32
GB, pozwoli na podłączenie dowolnego nośnika zawierającego
ulubione pliki muzyczne w formatach MP3 i WMA.

Blaupunkt Competence Centre
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 6

Producent, wzbogacając urządzenie o equalizer sześcioma
predefiniowanymi konfiguracjami dźwięków, daje użytkownikom
pewność, że będą mogli dostosować brzmienie 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.
Oprócz zaprogramowanych ustawień korektora użytkownik ma do
dyspozycji niezależną regulację basu i sopranu, co pozwala jeszcze
bardziej precyzyjnie ustawić żądaną barwę dźwięku.
Wbudowane radio FM sprawia, że możemy cieszyć się muzyką, gdy
brakuje innego źródła dźwięku. Możliwość zapamiętania aż 99
stacji sprawia, że nie trzeba za każdym razem manualnie
wyszukiwać swojej ulubionej częstotliwości.
Wszystkie modele, z wyjątkiem najmocniejszego PA25, oferują
możliwość pracy bezprzewodowej dzięki wbudowanemu
akumulatorowi. Swoją muzykę możesz więc zabrać ze sobą
wszędzie tam gdzie organizujesz event dla kontrahentów,
potańcówkę dla znajomych czy zajęcia fitness. Czas pracy na
baterii oraz ładowania zależy od mocy danego modelu. Systemy
PA10 oraz PA12 pracują bezprzewodowo 3,5 godziny po
siedmiogodzinnym ładowaniu, natomiast model PA15 pozwala na
ten sam czas odsłuchu po dziewięciogodzinnym ładowaniu.
Głośniki charakteryzują się również doskonałą ergonomią,
zważywszy na ich gabaryty. Wszystkie modele z wyjątkiem PA10
wyposażone zostały w kółka z miękkiego materiału, uchwyty na
górze (w modelach PA12 i PA15 wysuwane) oraz specjalne
zagłębienia w bocznej części obudowy dla wygodnego
manewrowania i przenoszenia urządzeń. Wszystkimi modelami
można zdalnie sterować za pomocą dołączonego do zestawu
pilota.
Funkcja karaoke pozwoli Ci rozkręcić imprezę w domu, klubie lub
plenerze. Z pomocą dołączonego przewodowego mikrofonu,
każdy może poczuć się jak gwiazda estrady i śpiewać swoje
ulubione piosenki. Wystarczy włączyć podkład wybranego utworu,
chwycić mikrofon i dać się ponieść tej uwielbianej na całym świecie
zabawie. Karaoke to świetny pomysł na udane przyjęcie, zarówno
dla dzieci jak i dorosłych.

Blaupunkt Competence Centre
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 2 z 6

Modele PA10, PA12 oraz PA15 mogą być mocowane na statywach,
a jeśli jeden głośnik to za mało, można do niego podłączyć kolejny.
Jeden z nich staje się wtedy jednostką główną, z poziomu której
kontroluje się cały system, a drugi podwaja oferowaną moc.
Model PA25 również umożliwia podłączenie dodatkowego
głośnika, można tego dokonać w szybki i prosty sposób za pomocą
złącza XLR.
Systemy audio z linii PA to świetna alternatywa dla standardowych
źródeł dźwięku. Teraz dzięki ich najwyższej jakości każdy
użytkownik może się przekonać, jak dobrze brzmi muzyka na
profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym.
Funkcje i specyfikacja PA10:
• 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: 362 (szer.) x 495 (wys.) x 319 (gł.) mm
• Waga: 7,9 kg
Sugerowana cena detaliczna: 649 zł
Funkcje i specyfikacja PA12:
• 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: 650 Watt
• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator
• Zasilanie sieciowe: AC 110-240V~50/60Hz
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Czas pracy na baterii: 3,5 godziny / Czas ładowania: 7 godzin
Wymiary: 378(szer.) x 589(wys.) x 313(gł.) mm
Waga: 15 kg

Sugerowana cena detaliczna: 849 zł
Funkcje i specyfikacja PA15:
• 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: 700 Watt
• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator
• Zasilanie sieciowe: AC 110-240V~50/60Hz
• Czas pracy na baterii: 3,5 godziny / Czas ładowania: 9
godzin
• Wymiary: 443 (szer.) x 695 (wys.) x 363 (gł.) mm
• Waga: 18 kg
Sugerowana cena detaliczna: 999 zł

Funkcje i specyfikacja PA25:
• 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: 1900 Watt
• Zasilanie sieciowe: AC 110-240V~50/60Hz
• Wymiary: 459 (szer.) x 1110 (wys.) x 380 (gł.) mm
• Waga: 30 kg
Sugerowana cena detaliczna: 1499 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
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Biuro handlowe:
ul. Polna 6
05-500 Chyliczki
tel. +48 22 331 99 59
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