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Głośniki Bluetooth
BT03BL/BK

 
BT04BL/OR

Głośniki Bluetooth to nieodłączny element spotkań towarzyskich 
w domu lub w plenerze. To również urządzenia, które poprawią 
jakość dźwięku naszych telefonów czy tabletów. Sportowiec, plażo-
wicz, imprezowicz czy uczeń z pewnością doceni czyste brzmienie 
płynące z tych niewielkich głośników.

BT03BL/BK to wysokiej jakości urządzenie, dzięki któremu możemy 
cieszyć się swoją ulubioną muzyką w dowolnym miejscu. Funkcja 
Bluetooth pozwala odtworzyć wybrane utwory muzyczne z urzą-
dzenia takiego jak tablet, smartfon czy laptop, a dzięki odtwarza-
czowi plików mp3 wygodnie można posłuchać utworów zapisa-
nych we własnej bibliotece muzycznej. Dzięki tunerowi FM, osoby 
preferujące spędzać czas ze swoją ulubioną stacją radiową także 
będą usatysfakcjonowane.

BT01BL/OR 

BT02GD/GR/RD/WH



Boombox
BB20BT

Radioodtwarzacze przenośne to urządzenia idealne dla osób w każdym wieku. Niezastąpione są zarówno w salach dydaktycznych, jak 
i w pokoju dziecka. Docenią je osoby lubiące słuchać ulubionej muzyki, a także miłośnicy audiobooków.

Boombox BB20BT posiada wbudowany moduł Bluetooth, za pomocą którego można podłączyć wiele nowoczesnych źródeł dźwięku 
takich jak: smartfony, tablety czy przenośne i stacjonarne komputery i cieszyć się bezprzewodowym odtwarzaniem muzyki. Poza funkcją 
audiostreamingu, radioodtwarzacz posiada tuner FM z wbudowaną anteną teleskopową oraz odtwarzacz płyt CD, dzięki czemu mamy 
możliwość posłuchania ulubionej stacji radiowej czy płyty. Możliwe jest również odtwarzanie plików MP3 z pamięci USB oraz dzięki wej-
ściu AUX podłączenie wszelkich zewnętrznych źródeł dźwięku. Dla ceniących dyskrecję dostępne jest wyjście słuchawkowe.
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Karaoke
MB06

Urządzenia posiadające funkcję karaoke umożliwiają zorganizowa-
nie imprezy we własnym domu lub na pikniku, sprawiając frajdę  
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wystarczy włączyć podkład 
swojej ulubionej piosenki, chwycić za mikrofon i poczuć się jak 
gwiazda estrady!

System audio MB06 to najwyższej jakości przenośny sprzęt  
nagłaśniający, który zapewni doskonałe doznania muzyczne 
w każdych warunkach. Urządzenie sprawdzi się także jako nagło-
śnienie podczas szkolenia czy konferencji. Wbudowany moduł 
Bluetooth umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie ulubionej 
muzyki z urządzeń przenośnych takich jak smartfony czy tablety. 
Solidna konstrukcja, mocny wzmacniacz, duża ilość dostępnych 
źródeł dźwięku oraz potężna moc 500 W czynią z systemu MB06 
obowiązkowe wyposażenie każdej imprezy tanecznej lub karaoke.
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Mikrowieże
MS40BT

Mikrowieże to cieszące się niesłabnącą popularnością urządzenia. Dzięki niewielkim gabarytom są one także cenionym wyposażeniem 
wszelkich pomieszczeń zarówno biurowych, jak i mieszkalnych, oferując dobrej jakości dźwięk. Doskonale wkomponują się we wnętrze 
sypialni, jak i pokoju dziecięcego.

MS40BT wyposażona jest w napęd do odtwarzania klasycznych płyt CD, pozwala także na odtwarzanie płyt nagrywanych CD-R oraz  
wielokrotnego zapisu CD-RW. Oprócz tradycyjnego formatu CD-Audio, możliwe jest także odtwarzanie plików MP3. Moduł Bluetooth, 
który obsługuje bezprzewodową transmisję plików muzycznych zawartych w kompatybilnych urządzeniach przenośnych, takich jak 
smartfony czy tablety, pozwoli stworzyć przyjemną atmosferę zarówno podczas odpoczynku, jak i spotkania w gronie znajomych.
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Radioodtwarzacze
PP11BT
Radioodtwarzacze przenośne spełniają zadanie domowego radia lub 
odtwarzacza MP3. Doskonale sprawdzają się jako urządzenia stacjonarne 
i przenośne. Posiadają idealny zestaw funkcji, które przydadzą się podczas 
rodzinnego pikniku lub wycieczki za miasto. 

Przenośny radioodtwarzacz PP11BT posiada wbudowany tuner FM z możli- 
wością wprowadzenia do pamięci aż 60 stacji radiowych. Dzięki modułowi  
Bluetooth możliwe jest podłączenie wszelkich kompatybilnych źródeł 
dźwięku, jak smartfony czy tablety i odtwarzanie swoich ulubionych plików 
muzycznych zarówno z pamięci sparowanych urządzeń, jak również ser-
wisów streamingowych dostępnych za pomocą tychże urządzeń. PP11BT 
odtwarza również karty microSD o maksymalnej pojemności do 32 GB oraz 
posiada złącze AUX, dzięki któremu możliwe jest podłączenie kolejnych 
źródeł dźwięku. Dodatkowo, radioodtwarzacz oferuje zegar z alarmem, co 
czyni go jeszcze bardziej funkcjonalnym. Wbudowany akumulator pozwa-
la na ciągłą pracę aż do 7 godzin bez konieczności podłączania zasilania 
a kompaktowe gabaryty PP11BT sprawiają, że idealnie sprawdzi się jako wie-
lofunkcyjne źródło dźwięku zarówno w domu, jak i poza nim.
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Radiobudziki
CR12WH

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

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
należącymi do odpowiednich podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez 

wcześniejszego uprzedzenia.
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