INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 10października 2017 – Blaupunkt,
niemiecka ikona jakości, jeden z liderów branży Audio
w Europie, rozszerza swoją ofertę radioodtwarzaczy
przenośnych o nowy model PP11BT.
Radioodtwarzacz przenośny to doskonały kompan w domu,
podróży i plenerze podczas pikniku z przyjaciółmi. Jest
niezastąpiony zawsze wtedy, gdy chcemy posłuchać swoich
ulubionych utworów wprawiających nas w dobry nastrój lub być na
bieżąco z wiadomościami emitowanymi przez stacje radiowe.
Wybierając radioodtwarzacz, który miałby spełnić nasze
wymagania, warto zwrócić uwagę na zrównoważony, miły dla ucha
dźwięk, wbudowany zegar z budzikiem, Bluetooth do
bezprzewodowego odtwarzania plików muzycznych czy slot kart
microSD i gniazdo AUX. Wszystkie powyższe funkcje posiada
oferowany przez markę Blaupunkt radioodtwarzacz przenośny
PP11BT.
Urządzenie, oprócz radia FM z możliwością zapamiętania do 60
stacji w pamięci, można połączyć z innymi źródłami dźwięku.
Wbudowany moduł Bluetooth (obsługujący profil A2DP) pozwoli
na bezprzewodowy streaming Twojej ulubionej muzyki z urządzeń
kompatybilnych z tą technologią. Slot na karty MicroSD umożliwia
odsłuch ulubionych utworów zapisanych na kartach MicroSD o
maksymalnej pojemności do 32GB, a wejście AUX in z dołączonym
kablem pozwoli na podpięcie wszelkich innych urządzeń
posiadających wyjście audio, dzięki czemu w każdej chwili istnieje
możliwość odsłuchu utworów zapisanych we własnej bibliotece
muzycznej. Radioodtwarzacz PP11BT obsługuje także pliki
zapisane w najpopularniejszym obecnie formacie, czyli MP3.
Posiada również możliwość odczytu plików w
nieskompresowanym formacie WAV.
Zegar z funkcją alarmu i drzemki zagwarantuje, że nigdy nie
zaśpisz do pracy lub ważne spotkanie. Dźwięk budzenia wzrasta
stopniowo, trwa jedną minutę i wyłącza się automatycznie.
Wbudowana bateria o pojemności 2200mAh, po 3 godzinach
ładowania przez kabel USB (dołączony do zestawu) pozwala na 6-7
godzin bezprzewodowego odsłuchu, w zależności od głośności.
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Dzięki temu możesz zabrać ze sobą radioodtwarzacz wszędzie
tam, gdzie chcesz. Teleskopowa antena zadba o odpowiedni
odbiór sygnału radiowego, a moc 7 Watt RMS o należytą głośność.
Radioodtwarzacz przenośny PP11BT to urządzenie przeznaczone
dla tych użytkowników, którzy oprócz wysokiej jakości wykonania
oraz funkcjonalności, podczas zakupu zwracają uwagę również na
prezencję urządzenia. Jeśli poszukujesz urządzenia, którego design
przykuwa uwagę i zachwyca, ten model jest właśnie dla Ciebie.
Wyświetlanie aktualnej godziny realizowane jest za pomocą diod
LED wtopionych w maskownicę urządzenia, dzięki czemu można
odnieść wrażenie, że informacje pojawiają się bezpośrednio na
maskownicy. Rozwiązanie to sprawia, że urządzenie prezentuje się
minimalistycznie, a jednocześnie niezwykle nowocześnie.
Wyjątkowy i nowoczesny design urządzenia przypadnie do gustu
estetom, podkreśli charakter pomieszczenia oraz dobry gust jego
właściciela.
Postaw na świetną jakość dźwięku zamkniętą w stylowej obudowie
i przekonaj się, jak przydatnym urządzeniem może być przenośny
radioodtwarzacz PP11BT.

Funkcje i specyfikacja PP11BT:
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil
audiostreaming (A2DP)
• Odtwarzacz MicroSD (do 32GB)
• Odtwarzanie plików MP3/WMA
• Radio FM z pamięcią 60 stacji
• Wejście AUX (minijack) (kabel w zestawie)
• Zegar z funkcją alarmu i drzemki
• Teleskopowa antena
• Moc wyjściowa: 7Watt RMS
• Zasilanie bateryjne: wymienialny akumulator (2200mAh)
• Ładowanie przez port mini USB (kabel w zestawie)
• Czas pracy na baterii: 6-7 godzin/ Czas ładowania: 3 godziny
• Wymiary: 164,5 (szer.) x 102 (wys.) x 60 (gł.) mm
• Waga: 0,65 kg
Sugerowana cena detaliczna brutto: 169 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
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