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Historia marki

1923 ̶ W Berlinie, w czasach, w których radiofonia była jeszcze w powijakach, zostaje założona firma o nazwie 
„Ideal”. Każde urządzenie było dokładnie testowane przez techników, a egzemplarze, które pomyślnie przeszły 
weryfikację, oznaczane były pieczęcią jakości – niebieską kropką. Niedługo potem klienci zaczęli pytać o produkty 
z „niebieską kropką”. Symbol ten w szybkim czasie stał się synonimem wyjątkowej jakości.

1932 ̶ Blaupunkt wprowadza na europejski rynek pierwsze radio samochodowe.

1938 ̶ Firma oficjalnie zmienia nazwę na Blaupunkt, a niebieska kropka staje się znakiem towarowym.

1959 ̶ Łączna liczba wyprodukowanych radioodtwarzaczy samochodowych przekroczyła jeden milion.

1971 ̶ 10 milionów sprzedanych radioodtwarzaczy samochodowych.

1974 ̶ Powstaje pierwsze radio samochodowe z odbiornikiem informacji o ruchu drogowym.

1979 ̶ Sprzedaż radioodtwarzaczy samochodowych wzrosła do 25 milionów.

1982 ̶ Powstaje pierwszy prototyp systemu do nawigacji.

1989 ̶ Rozpoczyna się masowa produkcja systemów do nawigacji.

1999 ̶ Ilość wyprodukowanych radioodtwarzaczy samochodowych przekracza 100 milionów.

2002 ̶ Powstaje pierwszy system do nawigacji z dostępem do Internetu.

2007 ̶ 75-lecie radioodtwarzacza samochodowego Blaupunkt.

2010 ̶ Powrót do produkcji sprzętu RTV w ramach Blaupunkt Global Brand Community.

2012 ̶  Zakres produktów firmy Blaupunkt został rozszerzony o dodatkowe kategorie produktów takie jak tablety,  
mobilna nawigacja, urządzenia audio-wideo oraz klimatyzatory.

2015 ̶ Przyznanie marce Blaupunkt wyróżnienia „Brand of the century – German brand standards”.

2016 ̶ Do szerokiej gamy produktów dołączają urządzenia z segmentu małego AGD oraz pielęgnacji ciała.

Dziś ̶ Społeczność Blaupunkt Global Brand to stale rozwijająca się grupa partnerów biznesowych, zajmująca się 
sprzedażą urządzeń obejmujących prawie każdą kategorię życia konsumentów na całym świecie.

Enjoy it.





Przygotowywanie potraw

Wyciskarki wolnoobrotowe

Wyciskarki do cytrusów

Sokowirówki

Blendery kielichowe

Blendery ręczne 

Krajalnice spiralne

Szatkownice

Rozdrabniacze

Enjoy it.
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Świeżo wyciskane soki to bogate źródło witamin i mine-
rałów, będących budulcem do tworzenia nowych ko-
mórek wzmacniających nasz system immunologiczny. 
Wypijane regularnie, w naturalny sposób dodają energii 
i poprawiają samopoczucie. Z wysokiej jakości wyciskarką 
marki Blaupunkt przygotowanie pożywnego soku jest 
szybkie i proste. Dzięki specjalnej, dwustopniowej bu-
dowie świdra cechują się one niezrównaną wydajnością  
w wyciskaniu soku, dochodzącą aż do 90%. Zdrowie  
płynące z dobrego, zrównoważonego odżywiania jest 
na wyciągnięcie ręki.

WYCISKARKI WOLNOOBROTOWE

SJV601

Dane techniczne:
Kształt ślimaka zaprojektowany 
tak, by najlepiej rozdrabniać, 
miażdżyć i wytłaczać sok
Szeroki otwór na wsad (85 mm)
Uzyskuje do 90% soku z owoców!
Silikonowe szczotki redukujące 
zapychanie sita
Bieg wsteczny
1 l pojemnik na sok i 1 l pojemnik 
na pulpę
Obudowa ze stali nierdzewnej
Prędkość obrotowa 60-80 RPM
Cicha praca (poniżej 70 dB)
Metalowe przekładnie zapewniają 
efektywność wyciskania soku 
nawet z najtwardszych owoców 
i warzyw
Łatwe czyszczenie (elementy  
zdejmowalne można myć 
w zmywarce)  
Blokada kapania soku 
Wysokiej jakości plastik bez-
pieczny dla zdrowia (BPA-free)
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 400 W
Wymiary: 24 x 15 x 32,8 cm
Waga: 5 kg
Kod EAN: 5901750500770
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WYCISKARKI WOLNOOBROTOWE

SJH501

WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

CJS401

CJP301

Dane techniczne:
Kształt ślimaka zaprojektowany 
tak, by najlepiej rozdrabniać, 
miażdżyć i wytłaczać sok
Uzyskuje do 85% soku z owoców!
Bieg wsteczny
Dwie prędkości obrotowe 
(70, 120 RPM)

Dane techniczne:
Pojemność wbudowanego 
pojemnika na sok: 1,2 l
Regulacja grubości sitka 
(gęstości soku)
Schowek na przewód

Dane techniczne:
Pojemność wbudowanego 
pojemnika na sok: 0,5 l
Schowek na przewód
Miarka ilości soku
Dwa kierunki obrotu stożka

 
Cicha praca (poniżej 65 dB)
Nasadka szatkownicy 
w zestawie (dwie tarki do tarcia 
i krojenia)
1 l pojemnik na sok i 1 l pojem-
nik na pulpę

 
Miarka ilości soku
Dwa kierunki obrotu stożka
Dwa stożki o różnych średnicach
Wysokiej jakości plastik bez-
pieczny dla zdrowia (BPA-free)

 
Dwa stożki o różnych średnicach
Kompaktowy rozmiar
Wysokiej jakości plastik bez-
pieczny dla zdrowia (BPA-free)

 
Zasilanie 220-240 V~50 Hz, 
moc: 150 W
Wymiary: 42 x 16,5 x 35 cm
Waga: 4,5 kg
Kod EAN: 5901750500763

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 40 W
Wymiary: 21,5 x 14,5 x 23,3 cm
Waga: 0,96 kg
Kod EAN: 5901750500893

 
Zasilanie 230V~50/60Hz,
moc: 40 W
Wymiary: 21 x 16,4 x 15,4 cm
Waga: 0,6 kg
Kod EAN: 5901750500886
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SOKOWIRÓWKI

EJE801

Sokowirówka marki Blaupunkt to urządzenie stworzone z myślą o wszystkich użytkownikach ceniących sobie zdrowe, 
pożywne potrawy, naturalne składniki i dobre samopoczucie każdego dnia. Z jej pomocą w prosty sposób przygo-
tować można pożywny sok lub koktajl. Dzięki zastosowaniu specjalnej budowy filtrów ze stali nierdzewnej oraz sze-
rokiego otworu na produkty, obsługa sokowirówki Blaupunkt to przyjemność. Charakteryzuje się również doskonałą 
wydajnością, co daje gwarancję, że otrzymywane soki zawierają maksimum fitosubstancji oraz cennych dla zdrowia 
składników odżywczych. Nowoczesny design, ciekawa kolorystyka oraz szeroka gama dodatkowych akcesoriów 
sprawią, że będzie ona niezastąpionym pomocnikiem w każdej kuchni.

Dane techniczne:
Uzyskuje do 82% soku z owoców!
Wydajny cichy silnik stałoprą-
dowy 1200 W
Pięć prędkości obrotowych do 
owoców miękkich i twardych
Elektroniczne sterowanie z wy-
świetlaczem LCD
Szeroki otwór na wsad (85 mm)
Cicha praca (głośność < 85 dB)
Kolektor soku, filtr, podajnik 
wykonane ze stali nierdzewnej

 
1 l pojemnik na sok i 2 l pojem-
nik na pulpę
Obudowa ze stali nierdzewnej
Łatwe czyszczenie (elementy 
zdejmowalne można myć 
w zmywarce)  
Blokada kapania
Wysokiej jakości materiały bez-
pieczne dla zdrowia (BPA-free)

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 1200 W
Wymiary: 45 x 19.7 x 42.3 cm
Waga: 5,63 kg
Kod EAN: 5901750500954
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SOKOWIRÓWKI

EJE501

EJE401

EJE201

Dane techniczne:
Uzyskuje do 78% soku z owoców!
Wydajny i mocny silnik o mocy 
chwilowej do 1300 W
Szeroki otwór na wsad (75 mm)
Dwie prędkości obrotowe do 
owoców miękkich i twardych
1 l pojemnik na sok i 2 l pojemnik 
na pulpę

Dane techniczne:
Uzyskuje do 75% soku z owoców!
Wydajny silnik o mocy chwilowej 
dochodzącej do 1200 W
Szeroki otwór na wsad (76 mm)
Dwie prędkości obrotowe do 
owoców miękkich i twardych
Elektroniczne sterowanie
Tryb pulsacyjny

Dane techniczne:
Uzyskuje do 70% soku z owoców!
Wydajny silnik o mocy chwilowej 
dochodzącej do 450 W
Dwie prędkości obrotowe do 
owoców miękkich i twardych
Tryb pulsacyjny
0,4 l pojemnik na pulpę
Otwór wsadowy 52 x 32 mm

 
Obudowa ze stali nierdzewnej
Łatwe czyszczenie (elementy 
zdejmowalne można myć 
w zmywarce)  
Blokada kapania
Wysokiej jakości materiały bez-
pieczne dla zdrowia (BPA-free)

 
1l pojemnik na sok i 1,8l pojem-
nik na pulpę
Obudowa ze stali nierdzewnej
Łatwe czyszczenie (elementy 
zdejmowalne można myć 
w zmywarce)
Wysokiej jakości plastik bez-
pieczny dla zdrowia (BPA-free)

 
Łatwe czyszczenie (elementy 
zdejmowalne można myć 
w zmywarce)  
Wysokiej jakości plastik bez-
pieczny dla zdrowia (BPA-free)
Kompaktowy rozmiar

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 800 W
Wymiary: 41 x 21,2 x 39cm
Waga: 3,4 kg
Kod EAN: 5901750500947

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 800 W
Wymiary: 27 x 16 x 38,7 cm
Waga: 3,17 kg
Kod EAN: 5901750500862

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 350 W
Wymiary: 20,5 x 19,2 x 30,5 cm
Waga: 1,86 kg
Kod EAN: 5901750500909
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BLENDERY KIELICHOWE

TBP601BL/GY

Dane techniczne:
Dwa kubki wykonane z trytanu o pojemnościach 0,4 i 0,57 litra
Wygodna zakrętka na kubek z zatykanym dzióbkiem do picia
Specjalnie zaprojektowane ostrza z 4 nożami
Rozdrabniacz i młynek w zestawie
Kruszenie lodu
Wysokiej jakości materiały bez BPA 

 
Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanym ostrzom
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 700 W
Waga: 2,3 kg
Wymiary: 9 x 9 x 16 cm
Kod EAN kolor niebieski: 5901750501937
Kod EAN kolor szary: 5901750501920

Blender personalny marki Blaupunkt to wyjątkowe roz-
wiązanie dla ludzi aktywnych, entuzjastów zdrowego od-
żywiania, a także dla wszystkich żyjących w pośpiechu. 
Z modelem TBP601BL/GL swój ulubiony i zarazem pożyw-
ny koktajl możesz zabrać wszędzie – do pracy, do szkoły, 
na spacer do parku. Trytanowe kubki, w których przy-
gotowywane są produkty, po odłączeniu od podstawy 
i zamknięciu pokrywki, mogą służyć jako pojemnik na 
zdrowy posiłek. Blender personalny to rozwiązanie idealne 
w swojej prostocie i niezwykle funkcjonalne.
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BLENDERY KIELICHOWE

TBG701

TBG501

TBP401

Dane techniczne:
Pojemność dzbanka: 1,5 l
Dzbanek ze szkła hartowanego
Automatyczne lub ręczne 
sterowanie
Regulacja prędkości obrotowej
3 automatyczne programy: 
kruszenie lodu, smoothie 
i pulsacyjny

Dane techniczne:
Wysokoobrotowy silnik,
moc chwilowa do 600 W
Pojemność szklanego dzbanka 1 l
Dwie prędkości i tryb pulsacyjny
Kruszenie lodu

Dane techniczne:
Dwa kubki wykonane z trytanu 
o pojemnościach 0,4 i 0,6 litra
Wygodna zakrętka na kubek 
z zatykanym dzióbkiem do picia
Specjalnie zaprojektowane 
ostrza z 4 nożami

 
Specjalnie zaprojektowane 
ostrza z 6 nożami 
Ostrza pokryte tytanem, 
10x trwalsze niż stal
Łatwe czyszczenie dzięki de-
montowanym ostrzom

 
Specjalnie zaprojektowane 
ostrza z 4 nożami
Wysokiej jakości materiały bez 
BPA 
Łatwe czyszczenie dzięki wyj-
mowanym ostrzom

 
Wkład chłodzący
Wysokiej jakości materiały bez 
BPA 
Łatwe czyszczenie dzięki wyj-
mowanym ostrzom

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 800 W
Waga: 4 kg
Wymiary: 18,9 x 17,8 x 38,8 cm
Kod EAN: 5901750501456

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 300 W
Waga: 2,25 kg
Wymiary: 16,6 x 14,1 x 33,3 cm
Kod EAN: 5901750501470

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 300 W
Waga: 1,12 kg
Wymiary: 13,4 x 13,4 x 34,9 cm
Kod EAN: 5901750501463
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BLENDERY RĘCZNE

HBD801BK/WH

Blender ręczny firmy Blaupunkt to doskonałe uzupełnienie praktycznych i funkcjonalnych przedmiotów w każdej 
nowoczesnej kuchni. Z jego pomocą można w prosty i szybki sposób zmiksować kremową zupę lub twaróg, przy-
gotować pełen witamin koktajl, zmielić nawet najtwardsze orzechy, wyrobić ciasto czy ubić jajka. Blender to bardzo 
wszechstronne urządzenie, które sprawi, że codzienne czynności związane z przygotowywaniem potraw w kuchni 
przestaną być przykrym obowiązkiem i staną się przyjemnością. Szeroka gama akcesoriów służących do przygoto-
wywania konkretnych produktów sprawi, że blender sprosta każdemu wyzwaniu. Ergonomiczny kształt pozwoli na 
długi czas pracy z urządzeniem bez uczucia zmęczenia i dyskomfortu, a użycie wyłącznie najwyższej jakości materiałów 
to gwarancja tego, że blender będzie służył przez długie lata, nie tracąc z czasem swoich właściwości.

Dane techniczne:
Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 
1000 W
Płynna regulacja prędkości
Zdejmowana stalowa nasadka 
rozdrabniająca 
Wyprofilowanie nasadki rozdrab-
niającej i ostrzy pozwala uzyskać 
efektywny przepływ rozdrabnia-
nego jedzenia

 
Wielozadaniowy 7 w 1
Poczwórne ostrze pokryte 
tytanem
Akcesoria: kubek z miarką, 
rozdrabniacz, ubijak, malakser, 
nasadka do puree
Wysokiej jakości materiały bez 
bisfenolu-A (BPA-free)

 
Zasilanie 220-240 V~50/60 Hz, 
moc 1000 W
Waga: 2,65 kg
Kod EAN kolor czarny: 
5901750501357
Kod EAN kolor biały: 
5901750501326
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BLENDERY RĘCZNE

HBD501BK/WH

HBD401BK/WH

HBD201 HBA201

Dane techniczne:
Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 
1000 W
Płynna regulacja prędkości
Zdejmowana stalowa nasadka 
rozdrabniająca

Dane techniczne:
Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 
1000 W
Płynna regulacja prędkości
Zdejmowana stalowa nasadka 
rozdrabniająca

Dane techniczne:
Cichy silnik stałoprądowy, 800 W
2 prędkości
Zdejmowalna nasadka ze stali 
nierdzewnej 
Ostrza ze stali nierdzewnej
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 800 W 
Waga: 1 kg
Kod EAN: 5901750500923

Dane techniczne:
2 prędkości
Zdejmowalna nasadka
Ostrza ze stali nierdzewnej
Zasilanie 220-240V~50/60Hz,
moc 300 W 
Waga: 0,67 kg
Kod EAN: 5901750500916

 
Wyprofilowanie nasadki roz-
drabniającej i ostrzy pozwala 
uzyskać efektywny przepływ 
rozdrabnianego jedzenia
Poczwórne ostrze pokryte 
tytanem
Akcesoria: kubek z miarką, 
rozdrabniacz

 
Wyprofilowanie nasadki roz-
drabniającej i ostrzy pozwala 
uzyskać efektywny przepływ 
rozdrabnianego jedzenia
Poczwórne ostrze pokryte 
tytanem
Akcesoria: kubek z miarką, ubijak

 
Wysokiej jakości materiały bez 
bisfenolu-A (BPA-free)
Zasilanie 220-240 V~50/60 Hz, 
moc 1000 W
Waga: 1,46 kg
Kod EAN czarny: 5901750501340
Kod EAN biały: 5901750501319

 
Wysokiej jakości materiały bez 
bisfenolu-A (BPA-free)
Zasilanie 220-240 V~50/60 Hz, 
moc 1000 W
Waga: 1,26 kg
Kod EAN czarny: 5901750501333
Kod EAN biały: 5901750501302
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KRAJALNICA SPIRALNA

FPS601

ROZDRABNIACZ

CPG601

Dane techniczne:
Cztery stożki formujące do 
nadawania kształtu warzywom 
i owocom:
- drobne spaghetti
- grubsze spaghetti
- wstążki
- wstążki z karbowaniem

 
Pojemność pojemnika: 1,2 l
Szerokość otworu wsadowego: 6 cm
Wysokiej jakości materiały bez 
BPA (BPA-free)
Wszystkie odłączane części można 
myć w zmywarce

Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 100W
Wymiary:  23,8 x 13,8 x 38 cm
Waga: 1,95 kg
Kod EAN: 5901750502071

Dane techniczne:
Pojemność szklanej misy: 0,8 l
Rozdrabnia warzywa, mięso, 
orzechy, lód
Specjalny kształt ostrzy pokry-
tych tytanem zapewniający 
najdokładniejsze rozdrabnianie

Dwa poziomy mocy dla pełnej kon-
troli nad procesem rozdrabniania
Dodatkowe akcesorium do ubi-
jania jajek
Wysokiej jakości materiały, bez-
pieczne dla zdrowia (BPA-free)

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 450 W
Wymiary: 22,5 x 27 x 19 cm
Waga: 2,35 kg
Kod EAN: 5901750500855

SZATKOWNICA

FPS501

Dane techniczne:
Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej
Stalowa obudowa 
Silnik o mocy chwilowej do 200 W

Wygodny, duży przycisk włącznika
5 tarek do drobnego szatkowania, 
grubszego szatkowania, krojenia 
w plastry grubsze, krojenia w plas- 
try cieńsze i ścierania (np. na placki 
ziemniaczane)

Kompaktowy rozmiar
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 150 W
Wymiary: 13 x 11,5 x 19 cm
Waga: 1,65 kg
Kod EAN: 5901750500879
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Przygotowywanie śniadań

Ekspresy do kawy

Tostery

Zestawy

Czajniki elektryczne

Enjoy it.



EKSPRESY DO KAWY

CMP401BK

CMP301

Dane techniczne:
15-barowa wysokociśnieniowa pompa
Efektywny system grzewczy zapewnia najlepszą wydajność
Idealna temperatura parzenia kawy i spieniania mleka dzięki systemowi 
dwóch termostatów
Może przygotować 1 lub 2 filiżanki espresso
Filtr na saszetki 44 mm
Funkcja zatrzymania przepływu wody pozwala uzyskać oczekiwaną 
wielkość kawy
Wyjmowany przeźroczysty zbiornik na wodę 1,2 l
Podwójny stalowy filtr by wydobyć z kawy jeszcze więcej aromatu i nadać 
jej właściwy charakter
Łatwy w obsłudze panel z 4 podświetlanymi przyciskami by wygodnie 
przygotować kawę lub spienić mleko
Wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem i nad-
miernym wzrostem ciśnienia
Odłączana dysza spieniająca oraz wyjmowana tacka spływowa dla kom-
fortu czyszczenia
Stalowa taca do podgrzewania filiżanek
Automatyczne wyłączanie
Zasilanie 220-240V~50Hz, moc: 850 W
Wymiary: 29 x 19 x 32 cm
Kod EAN: 5901750500701

Dane techniczne:
15-barowa wysokociśnieniowa pompa
Efektywny system grzewczy zapewnia najlepszą wydajność
Idealna temperatura parzenia kawy i spieniania mleka dzięki systemowi 
dwóch termostatów
Może przygotować 1 lub 2 filiżanki espresso
Funkcja zatrzymania przepływu wody pozwala uzyskać oczekiwaną  
wielkość kawy
Wyjmowany przeźroczysty zbiornik na wodę 1,6 l
Podwójny stalowy filtr by wydobyć z kawy jeszcze więcej aromatu i nadać 
jej właściwy charakter
Łatwy w obsłudze panel z 3 podświetlanymi przyciskami by wygodnie 
przygotować kawę lub spienić mleko
Wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem  
i nadmiernym wzrostem ciśnienia
Odłączana dysza spieniająca oraz wyjmowana tacka spływowa dla  
komfortu czyszczenia
Stalowa taca do podgrzewania filiżanek
Automatyczne wyłączanie
Zasilanie 220-240V~50Hz, moc: 850 W
Wymiary: 30 x 24 x 30 cm
Waga: 3,2 kg
Kod EAN: 5901750501418
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Dane techniczne:
2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
Proces opiekania sterowany elektronicznie
Płynna 6-cio stopniowa regulacja czasu opiekania
Tryb odmrażania i odgrzewania
Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
Wysoki podnośnik pieczywa
3 diody kontrolne
Tacka na okruchy
Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
Nienagrzewająca się obudowa
Antypoślizgowe nóżki
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 800 W
Wymiary: 26,5 x 17,5 x 19 cm
Waga: 1,09 kg
Kod EAN: 5901750501173

TSP601

TOSTERY

TSS701

Dane techniczne:
2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
Proces opiekania sterowany elektronicznie
Płynna 6-cio stopniowa regulacja czasu opiekania
Tryb odmrażania i odgrzewania
Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
Wysoki podnośnik pieczywa
3 diody kontrolne
Tacka na okruchy
Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
Zwijacz przewodu zasilającego
Wygodny uchwyt do przenoszenia
Nienagrzewająca się obudowa
Antypoślizgowe nóżki
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 1000 W
Wymiary: 26,5 x 20 x 23,5 cm
Waga: 1,09 kg
Kod EAN: 5901750501166
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ZESTAWY

TOSTER TSS801BK

CZAJNIK ELEKTRYCZNY EKS801BK

Dane techniczne (toster):
2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
Proces opiekania sterowany elektronicznie
Płynna 7 stopniowa regulacja czasu opiekania
Tryb odmrażania i odgrzewania
Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
3 diody kontrolne
Tacka na okruchy
Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
Zwijacz przewodu zasilającego
Nienagrzewająca się obudowa
Antypoślizgowe nóżki
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 730-870 W
Wymiary: 27,7 x 16 x 17 cm
Waga: 1,62 kg
Kod EAN: 5901750501401

Dane techniczne (czajnik elektryczny):
Pojemność: 1,5 l, min. 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Korpus wykonany z czarnego szczotkowanego aluminium
Podwójne ścianki zapewniające lepszą izolacje cieplną
Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlenie LED podczas gotowania
Przycisk otwierający pokrywę
Filtr osadów wapiennych
Kontroler Strix
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 1850-2200 W
Wymiary: 23,6 x 14,9 x 25 cm 
Waga: 1,26 kg
Kod EAN: 5901750501395
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ZESTAWY

TOSTER TSS801SS 

CZAJNIK ELEKTRYCZNY EKS801SS

Dane techniczne (toster):
2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
Proces opiekania sterowany elektronicznie
Płynna 7 stopniowa regulacja czasu opiekania
Tryb odmrażania i odgrzewania
Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
3 diody kontrolne
Tacka na okruchy
Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
Zwijacz przewodu zasilającego
Nienagrzewająca się obudowa
Antypoślizgowe nóżki
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 730-870 W
Wymiary: 27,7 x 16 x 17 cm
Waga: 1,62 kg
Kod EAN: 5901750501388

Dane techniczne (czajnik elektryczny):
Pojemność: 1,5 l, min. 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej z wytłoczonym panelem ozdobnym
Podwójne ścianki zapewniające lepszą izolacje cieplną
Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlenie LED podczas gotowania
Przycisk otwierający pokrywę
Filtr osadów wapiennych
Kontroler Strix
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 1850-2200 W
Wymiary: 23,6 x 14,9 x 25 cm 
Waga: 1,26 kg
Kod EAN: 5901750501371
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CZAJNIKI ELEKTRYCZNE

EKS601

EKS501 EKS401

Dane techniczne:
Pojemność: 1,7 l, min 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej 
Automatyczne wyłączenie po 
zagotowaniu wody

Dane techniczne:
Pojemność: 1,2 l, min 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej 
Automatyczne wyłączenie
po zagotowaniu wody
Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

Dane techniczne:
Pojemność: 1,7 l, min 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej 
Automatyczne wyłączenie
po zagotowaniu wody
Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

 
Przycisk otwierający pokrywę
Filtr osadów wapiennych
Kontroler Strix
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 1850-2200 W
Wymiary: 21,5x14x20,6 cm
Waga: 0,88 kg
Kod EAN: 5901750501272

 
Przycisk otwierający pokrywę
Filtr osadów wapiennych
Kontroler Strix
Zasilanie 220-230V~50/60Hz, 
moc: 1850-2000 W
Wymiary: 22,3 x 14,9 x 23,3 cm
Waga: 0,93 kg
Kod EAN: 5901750501432

 
Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem
Przycisk otwierający pokrywę
Filtr osadów wapiennych
Kontroler Strix

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 1850-2200 W
Wymiary: 21.5x15.1x24.2 cm
Waga: 0,92 kg
Kod EAN: 5901750501289
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CZAJNIKI ELEKTRYCZNE

EKG501BK/WH

EKP501 EKP401BL/BE

Dane techniczne:
Pojemność: 1,7 l, min 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Wykonany ze szkła borowokrze-
mowego (o zwiększonej odpor-
ności cieplnej i mechanicznej, 
mniej podatnego na odkładanie 
się osadów)
Przycisk automatycznie 
otwierający pokrywę

Dane techniczne:
Pojemność: 1,7 l, min 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego bezpiecz-
nego dla zdrowia (BPA-free) 
Automatyczne wyłączenie po 
zagotowaniu wody
Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

Dane techniczne:
Pojemność: 1,7 l, min 0,5 l
Obrotowa podstawa, płaskie dno
Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego bezpiecz-
nego dla zdrowia (BPA-free)  
Automatyczne wyłączenie
po zagotowaniu wody
Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

 
Filtr osadów wapiennych
Kontroler Strix
Zasilanie 220-230V~50/60Hz, 
moc: 1850-2000 W
Wymiary: 21,3 x 15,4 x 23,2 cm
Waga: 0,792 kg
Kod EAN: 5901750501449

 
Filtr osadów wapiennych
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 1850-2200 W
Wymiary: 22 x 15,6 x 23 cm
Waga: 0,84 kg
Kod EAN kolor beżowy: 
5901750501807
Kod EAN kolor niebieski: 
5901750501814

 
Automatyczne wyłączenie po 
zagotowaniu wody
Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem
Filtr osadów wapiennych
Niebieskie podświetlanie LED 
podczas gotowania
Kontroler Otter

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 1850-2200 W
Wymiary: 21,5 x 15,8 x 24,1 cm
Waga: 0,98 kg
Kod EAN kolor czarny: 
5901750501197
Kod EAN kolor biały: 
5901750501180
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Gotowanie

Frytkownice beztłuszczowe

Grille elektryczne

Piekarniki elektryczne

Maszyny do popcornu

Gofrownice 

Opiekacze

Enjoy it.



FRYTKOWNICE BEZTŁUSZCZOWE

AFD601

AFD501

Dane techniczne:
Wielofunkcyjna, piecze, opieka, smaży, podgrzewa i grilluje
Dzięki technologii przepływu wirowego gorącego powietrza potrawy sma- 
żone są równomiernie, z użyciem zdecydowanie mniejszej ilości tłuszczu
Aluminiowy kosz (2,5 l) i misa (4 l) pokryte nieprzywierającym Teflonem
Regulacja temperatury 150-200°C
Timer 1 godz.
Wyświetlacz LCD pokazujący parametry pracy urządzenia
Emituje mniej nieprzyjemnych zapachów i dymu niż tradycyjna frytkownica
Dodatkowy separator do oddzielenia przyrządzanych potraw oraz wysoki 
ruszt by móc układać składniki warstwowo
Zasilanie 220-240V~50Hz, moc: 1500 W
Wymiary: 28,1 x 34,8 x 32,6 cm
Waga: 4,8 kg
Kod EAN: 5901750500831

Dane techniczne:
Wielofunkcyjna, piecze, opieka, smaży, podgrzewa i grilluje
Dzięki technologii przepływu wirowego gorącego powietrza potrawy sma- 
żone są równomiernie, z użyciem zdecydowanie mniejszej ilości tłuszczu
Aluminiowy kosz (2,5 l) i misa (4 l) pokryte nieprzywierającym Teflonem
Regulacja temperatury 150-200°C
Timer 1 godz
Wyświetlacz pokazujący parametry pracy urządzenia
Emituje zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów i dymu niż  
tradycyjna frytkownica
Zasilanie 220-240V~50Hz, moc: 1500 W
Wymiary: 28,1 x 34,8 x 32,6 cm
Waga: 4,6 kg
Kod EAN: 5901750500824
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GRILL ELEKTRYCZNY

GRS701

PIEKARNIK 
ELEKTRYCZNY

EOM401

AUTOMAT
DO POPCORNU

FPC401

Dane techniczne:
Wyjmowane karbowane płyty 
grzejne (23 x 34 cm)
Dostosowująca się pokrywa 
górna, by najlepiej przylegać do 
grillowanych potraw
Płyty grzejne pokryte powłoką 
nieprzywierającą

Dane techniczne:
Pojemność 26 l
Wymiary zewnętrzne: 
449 x 391 x 289 mm
Wymiary wewnętrzne: 
333 x 332 x 235 mm
Konwekcja i rożen
Akcesoria: aluminiowa brytfanka, 
zestaw do rożna (stal), tacka na 
okruchy (blacha ocynkowana), 
ruszt (stal), uchwyt

Dane techniczne:
Miarka do odmierzania porcji
Czas przygotowania jednej porcji 
od 2 do 4 min
Przezroczysta pokrywa
Przygotowywanie popcornu bez 
użycia tłuszczu

 
Regulacja temperatury: 90-230oC
Timer: 0-60 min
Ruszt na pizzę do 30cm (12’’)
Drzwi piekarnika z podwójną 
szybą
Zasilanie 220-240V~50/60Hz,  
moc: 1600 W
Waga: 7,3 kg
Kod EAN: 5901750502019

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 1200 W
Wymiary: 19,5 x 15,5 x 28 cm
Waga: 1,13 kg
Kod EAN: 5901750500848

 
Wysokiej jakości bezpieczna dla 
zdrowia powłoka nieprzywiera-
jąca bez PFOA
Regulacja temperatury pokrę-
tłem termostatu
Może pracować jako grill otwarty 
(pokrywa otwierana 180°, 
z systemem blokowania)

 
Lampki kontrolne wskazujące 
stan pracy urządzenia
Wyjmowana tacka na sok
Nienagrzewający się uchwyt
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 2000 W
Waga: 4,6 kg
Wymiary: 38 x 13,5 x 37 cm
Kod EAN: 5901750500992
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GOFROWNICE

WMP501

Gofry to ulubiony przysmak wielu z nas, kojarzący się z latem i przywołujący wspomnienia z dzieciństwa. To dosko-
nały pomysł na śniadanie lub deser zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Sposobów, w jaki można przyrządzić i podać 
gofry nie sposób policzyć, a każdy z nich sprawi wiele przyjemności. Dzięki gofrownicy marki Blaupunkt, przygoto-
wanie gofrów to czynność szybka i prosta. Najważniejsze podczas robienia gofrów jest odpowiednie przygotowanie 
ciasta oraz jego odpowiednie rozprowadzenie na płytach grzewczych. Nieprzywierający materiał, którym pokryte 
są płyty oraz możliwość obrotu urządzenia w trakcie pracy o 180 stopni sprawią, że ciasto dokładnie wypełni 
powierzchnię płyt, a równomiernie wypieczone gofry zawsze będą miały idealny kształt.

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 700 W
Wymiary: 32,2 x 12,6 x 10,1 cm
Waga: 1,4 kg
Kod EAN: 5901750500985

 
Automatyczna regulacja tem-
peratury
Lampki kontrolne wskazujące 
stan pracy urządzenia
Klips blokujący pokrywę
Nienagrzewająca się obudowa

Dane techniczne:
Wypieka 2 gofry na raz
Płyty grzejne pokryte powłoką 
nieprzywierającą
Wysokiej jakości bezpieczna dla 
zdrowia powłoka nieprzywiera-
jąca bez PFOA
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WMP301

OPIEKACZE

SMS601

SMS401

Dane techniczne:
Wypieka 2 gofry na raz
Płyty grzejne pokryte powłoką 
nieprzywierającą
Wysokiej jakości bezpieczna dla 
zdrowia powłoka nieprzywiera-
jąca bez PFOA

Dane techniczne:
3w1: opiekacz do kanapek/grill/
gofrownica 
Płyty grzejne pokryte powłoką 
nieprzywierającą
Wysokiej jakości bezpieczna dla 
zdrowia powłoka nieprzywiera-
jąca bez PFOA

Dane techniczne:
Opieka 4 trójkątne kanapki 
(2 kromki)
Płyty grzejne pokryte powłoką 
nieprzywierającą
Wysokiej jakości bezpieczna
dla zdrowia powłoka nieprzy-
wierająca bez PFOA

 
Automatyczna regulacja
temperatury
Lamki kontrolne wskazujące 
stan pracy urządzenia
Klips blokujacy pokrywę
Nienagrzewająca się obudowa

 
Automatyczna regulacja
temperatury
Lampki kontrolne wskazujące 
stan pracy urządzenia
Klips blokujący pokrywę
Nienagrzewająca się obudowa

 
Automatyczna 
regulacja temperatury
Lampki kontrolne wskazujące 
stan pracy urządzenia
Klips blokujący pokrywę
Nienagrzewająca się obudowa

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 700 W
Wymiary: 23,5 x 23 x 9,3 cm
Waga: 1,2 kg
Kod EAN: 5901750500978

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 700 W
Wymiary: 24,4 x 24,4 x 10,6 cm
Waga: 2,3 kg
Kod EAN: 5901750500961

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 700 W
Wymiary: 23,5 x 23 x 9,3 cm
Waga: 1,2 kg
Kod EAN: 5901750501012
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SMP301

Dane techniczne:
Opieka 4 trójkątne kanapki 
(2 kromki)
Płyty grzejne pokryte powłoką 
nieprzywierającą
Wysokiej jakości bezpieczna
dla zdrowia powłoka nieprzy-
wierająca bez PFOA

 
Automatyczna 
regulacja temperatury
Lampki kontrolne wskazujące 
stan pracy urządzenia
Klips blokujący pokrywę
Nienagrzewająca się obudowa

 
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 700 W
Wymiary: 23 x 20,1 x 9,5 cm
Waga: 1,1 kg
Kod EAN: 5901750501005
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Pielęgnacja ciała i włosów

Szczoteczki do twarzy

Prostownice

Suszarki

Maszynki do strzyżenia 

Maszynki do golenia

Szczoteczki soniczne do zębów

Enjoy it.



Każda kobieta wie jak ważną rolę w wyglądzie twarzy 
odgrywa jej staranne oczyszczenie. Wykonywanie tej 
czynności w sposób staranny głęboko oczyszcza pory, 
sprawiając, że cera nabiera blasku, a aktywne składniki 
kremów lepiej wnikają w skórę. Nie każda z Pań jednak 
wie, że mycie twarzy za pomocą specjalnej szczoteczki 
elektrycznej jest dużo bardziej efektywne niż wykony-
wanie tej samej czynności dłońmi. Masaż szczoteczką 
złuszcza naskórek i doskonale poprawia krążenie. To wła-
śnie z myślą o  kobietach i  udoskonaleniu pielęgnacji 
ich twarzy, marka Blaupunkt stworzyła wodoodporną 
szczoteczkę do twarzy LFB701.

SZCZOTECZKA DO TWARZY

LFB701

Dane techniczne:
Delikatny system oczyszczania twarzy dla wszystkich rodzajów skóry
3 rodzaje szczoteczek w zestawie: 
- peeling 
- delikatne oczyszczanie z masażem 
- delikatne oczyszczanie lub aplikacja kosmetyków nawilżających
Wodoodporne IPX6
Stacja ładująca
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
Nasadka golarki damskiej
Szybkie ładowanie w 90 minut
Działanie do 60 minut na jednym ładowaniu
Waga: 0,23 kg
Kod EAN: 5901750501548
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PROSTOWNICA

HSS501

LOKÓWKI

HSA701BK/WH

Dane techniczne:
Aluminiowe płytki pokryte ceramiką z turmalinem
Pokrycie turmalinowe zapobiegające elektryzowaniu się włosów
Regulacja temperatury od 180°C do 220°C
Gotowa do użycia w minutę

Nachylenie płytek dopasowujące się do pasma włosów
Wyświetlacz LED
Zasilanie: 100-240V~50/60Hz, moc 58 W
Waga: 0,35 kg
Kod EAN: 5901750501852

Dane techniczne:
Łatwa obsługa
Szybkie nagrzewanie, w mniej niż 60 s
Elektroniczna regulacja temperatury  
w zakresie 140 do 230°C
Elektroniczny timer z regulacją czasu nawinięcia (5-15 s) i sygnałem 
dźwiękowym, aby uzyskać dowolny rodzaj skrętu loków
Automatyczne lub ręczne ustawienie kierunku skrętu loków

Turmalinowe pokrycie antystatyczne dla bardziej lśniących
i nieelektryzujących się włosów
Automatyczne wyłączanie
Zasilanie: 100-240V~50/60Hz, moc 30 W
Waga: 0,57 kg
Kod EAN kolor czarny: 5901750501524
Kod EAN kolor biały: 5901750501517
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SUSZARKI

HDA601GD

HDD501RO HDD301BL/RO

 
Wąski koncentrator o szerokości 
1 cm
Zdejmowalny filtr siatkowy
Wymiary: 34 x 10 x 28 cm
Waga: 0,85 kg
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz, 
moc 2200 W
Kod EAN:  5901750501982

Dane techniczne:
Profesjonalny silnik
zmiennoprądowy
Trzystopniowa regulacja
temperatury nadmuchu
Dwustopniowa regulacja
prędkości nadmuchu
Zimny nadmuch
Jonizacja
Dyfuzor

 
Waga: 0,35 kg
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz, 
moc 1200 W
Kod EAN kolor biało-różowy:  
5901750501968
Kod EAN kolor biało-niebieski:  
5901750501951

 
Dyfuzor
Zdejmowalny filtr siatkowy
Wymiary: 29 x 9 x 27 cm
Waga: 0,59 kg
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz, 
moc 2000 W
Kod EAN:  5901750501975

Dane techniczne:
Trzystopniowa regulacja
temperatury nadmuchu
Dwustopniowa regulacja 
prędkości nadmuchu
Zimny nadmuch
Składana rączka
Wymiary: 17 x 8 x 21 cm

Dane techniczne:
Trzystopniowa regulacja 
temperatury nadmuchu
Dwustopniowa regulacja 
prędkości nadmuchu
Zimny nadmuch
Jonizacja
Wąski koncentrator
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MASZYNKI DO 

STRZYŻENIA

HCS601

HCS201

HCC401

Dane techniczne:
Zasilanie 
akumulatorowo-sieciowe
Ostrza mogą być łatwo zdjęte 
do czyszczenia
Wydajny silnik stałoprądowy
Stalowe ostrza 
90 minutowe ładowanie
Do 45 minut pracy po jednym 
ładowaniu

 
Wysokiej jakości litowe 
akumulatory bez efektu pamięci
Klasa wodoodporności: IPX5
Olej maszynowy, szczoteczka 
i grzebień w zestawie
Waga: 0,24 kg
Kod EAN: 5901750501784

Dane techniczne:
Zasilanie 
akumulatorowo-sieciowe
Ostrza mogą być łatwo zdjęte 
do czyszczenia
Wydajny silnik stałoprądowy
Ceramiczne ostrza
8-godzinne ładowanie
Do 50 minut pracy 
po jednym ładowaniu
Wysokiej jakości akumulatory 
NiMH bez efektu pamięci
Klasa wodoodporności: IPX4
Olej maszynowy, szczoteczka 
i grzebień w zestawie
Waga: 0,24 kg
Kod EAN: 5901750501845

Dane techniczne:
Zasilanie akumulatorowe
Ostrza mogą być łatwo zdjęte 
do czyszczenia
Wydajny silnik stałoprądowy
Stalowe ostrza
8 godzinne ładowanie
Do 45 minut pracy 
po jednym ładowaniu
Akumulatory NiMH 
bez efektu pamięci
Nasadki grzebieniowe dla 
długości strzyżenia 3-6 i 9-12 mm
Olej maszynowy i grzebień 
w zestawie
Waga: 0,18 kg
Kod EAN: 5901750501494
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Każdy mężczyzna wie, jak ważna w codziennej pielęgnacji 
jest dobra maszynka do golenia. Bez względu na to, czy 
używamy maszynek elektrycznych czy manualnych, za-
czerwienienia, podrażnienia i swędzenie to niestety przykra 
codzienność wszystkich mężczyzn, którzy muszą golić się 
słabej jakości golarkami. Naprzeciw ich problemom wy-
chodzi marka Blaupunkt oferując wysokiej jakości golarki 
męskie, które zmienią codzienną rutynę w przyjemność. 
Rożne warianty i systemy cięcia przeznaczone są dla zróż-
nicowanych typów męskiej skóry. Maszynki rotacyjne czy 
foliowe - wszystkie charakteryzują się użyciem wyłącznie 
najwyższej jakości materiałów, opatentowanymi techno-
logiami wspierającymi golenie, wysoką klasą wodoodpor-
ności, wysuwanymi trymerami oraz opływowym i smu-
kłym kształtem. Wszystko to sprawia, że golenie zarostu 
z maszynkami Blaupunkt to sposób na miły początek dnia 
i wywarcie wrażenia na otoczeniu perfekcyjnie ogoloną 
twarzą bądź zadbanym zarostem.

MASZYNKI DO GOLENIA

MSR701

Dane techniczne:
Potrójne pierścienie tnące Hi-Precision Cut
Opatentowana technologia głowic tnących o grubości zaledwie 0,1 mm
3 precyzyjne głowice dopasowujące się do kształtu twarzy (Multi-D Shave)
Wodoodporna IPX7
Wyświetlacz wskazujący procentowo naładowanie baterii
Trymer do ścinania dłuższego zarostu
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
Do 70 minut pracy bez konieczności ładowania 
90 minut do pełnego naładowania akumulatora
Wysokiej jakości litowe baterie bez efektu pamięci
Cicha praca dzięki wysokoobrotowemu silnikowi
Waga: 0,21 kg
Kod EAN: 5901750501487
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MSR801

MSF701

MSR401

 
Funkcja trymera i maszynki 
do włosów
Ceramiczne ostrza maszynki 
do włosów
4 nasadki grzebieniowe 
w komplecie (3/6/9/12 mm)
Do 70 minut pracy bez koniecz-
ności ładowania
90 minut do pełnego 
naładowania akumulatora
Wysokiej jakości litowe baterie 
bez efektu pamięci
Waga: 0,23 kg
Kod EAN: 5901750501531

Dane techniczne:
Potrójne pierścienie tnące 
Hi-Precision Cut
Opatentowana technologia 
głowic tnących o grubości 
zaledwie 0,1 mm
3 precyzyjne głowice 
dopasowujące się do kształtu 
twarzy (Multi-D Shave)
Wodoodporna IPX7
Wyświetlacz wskazujący procen-
towo naładowanie akumulatora
Zasilanie 
akumulatorowo-sieciowe

Dane techniczne:
Podwójne pierścienie tnące
3 precyzyjne głowice dopaso-
wujące się do kształtu twarzy 
(Multi-D Shave)
Włącznik z funkcją blokowania
Wodoodporna IPX6
Trymer do ścinania dłuższego 
zarostu
Gumowany uchwyt dla 
ergonomii użytkowania
Zasilanie akumulatorowe (8 go-
dzin do pełnego naładowania)
Do 60 minut pracy 
bez konieczności ładowania
Wysokiej jakości akumulatory 
Ni-MH bez efektu pamięci
Waga: 0,19 kg
Kod EAN: 5901750501500

Dane techniczne:
Potrójny system golący
2 folie golące 
z zestawem noży pomiędzy
Wodoodporna IPX6
Wyświetlacz LED pokazujący 
stan urządzenia
Trymer do ścinania dłuższego 
zarostu
Zasilanie 
akumulatorowo-sieciowe
Do 60 minut pracy bez 
konieczności ładowania 
90 minut do pełnego 
naładowania akumulatora
Wysokiej jakości litowe 
akumulatory bez efektu pamięci
Cicha praca dzięki 
wysokoobrotowemu silnikowi
Waga: 0,24 kg 
Kod EAN: 5901750501791
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DTS601
SZCZOTECZKI SONICZNE DO ZĘBÓW

DTS701

IRYGATOR DO ZĘBÓW

DIR501

Dane techniczne:
Dynamiczne czyszczenie zębów 
dzięki technologii UltraSonic 
Vibration oraz do 41 000 ruchów 
szczotkujących na minutę
4 tryby pracy: delikatny, codzienny, 
wybielający, masujący
Dwuminutowy timer
30-sto sekundowy mikro-timer 
pozwalający równomiernie myć  
strefy jamy ustnej
Funkcja ochrony przed zbyt  
mocnym dociskiem szczoteczki  
(zmniejsza intensywność 
wibracji)
Sterylizacja końcówek szczoteczki 
światłem UV
PerfoBrush idealnie masuje 
dziąsła i usuwa płytkę nazębną 
oraz przebarwienia i osady
3 końcówki w zestawie 
(wymienne, dostępne akceso-
rium ACC024)
Kod EAN: 5901750502132

Dane techniczne:
Dynamiczne czyszczenie 
przestrzeni międzyzębowych
3 tryby pracy: delikatny, 
codzienny, pulsacyjny
Dwuminutowy timer
Ciśnienie wody od 40 do 90PSI

 
Efektywna pompa wody 
do 1400 pulsacji/minutę
2 dysze w zestawie (wymienne, 
dostępne akcesorium ACC026)
Pojemny zbiornik na wodę: 150 ml
Kod EAN: 5901750502156

Dane techniczne:
Dynamiczne czyszczenie zębów 
dzięki technologii UltraSonic 
Vibration oraz do 32 000 ruchów 
szczotkujących na minutę
3 tryby pracy: delikatny, codzienny, 
masujący
Dwuminutowy timer
30-sto sekundowy mikro-timer 
pozwalający równomiernie myć 
strefy jamy ustnej
Funkcja ochrony przed zbyt 
mocnym dociskiem szczoteczki  
(zmniejsza intensywność wibracji)
PerfoBrush idealnie masuje 
dziąsła i usuwa płytkę nazębną 
oraz przebarwienia i osady
3 końcówki w zestawie 
(wymienne, dostępne akceso-
rium ACC024)
Kod EAN: 5901750502149
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Powietrze w domu

Nawilżacze powietrza

Enjoy it.



Optymalne nawilżenie powietrza to jeden z kluczowych czynników warunkujących nasze samopoczucie, a także 
zdrowie. Suche powietrze, zwłaszcza w okresach zimowych, może powodować bóle głowy, podrażnienie śluzów-
ki, problemy ze snem, uczucie ciągłego zmęczenia oraz podatność na infekcje. Najlepsza wilgotność dla naszego 
zdrowia waha się między 40-60%. Wysokiej klasy nawilżacze marki Blaupunkt pozwolą utrzymać odpowiednią 
wilgotność w pomieszczeniu w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika. Urządzenie jest dodatko-
wo wyposażone w jonizator oraz funkcję aromaterapii. Ujemnie zjonizowane powietrze zmniejsza ilość bakterii 
w otoczeniu, a także neutralizuje szkodliwy wpływ urządzeń elektrycznych na jakość powietrza. Aromaterapia 
natomiast jest doskonałym uzupełnieniem innych typów kuracji, a wybrana przez użytkownika kompozycja za-
pachów ukoi zmysły, poprawi samopoczucie oraz zapewni chwilę relaksu. Ze względu na cichą pracę, nawilżacz 
może pracować również w nocy.

NAWILŻACZE POWIETRZA

AHS801

Dane techniczne:
Wyświetlacz LED z panelem do-
tykowym
Funkcja aromaterapii
Wbudowany generator jonów 
ujemnych
Pilot zdalnego sterowania
Funkcja utrzymywania stałej wil-
gotności Humidistat w zakresie 
40-80%
Timer 10-godzinny
Maksymalna wydajność nawilża-
nia zimną mgłą: < 400 ml/h
Filtr żywiczny zmniejszający 
twardość wody
Bardzo cicha praca (głośność po-
niżej 35 dB)
Funkcja termometru
Pojemność zbiornika na wodę: 5 l
Tryb pracy nocnej
Wytrzymały przetwornik ze szkli-
wionej ceramiki
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 105 W
Wymiary: 24 x 17 x 23,1 cm
Waga: 2,3 kg
Kod EAN: 5901750502125
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AHS601

AHS301

Dane techniczne:
Wyświetlacz LED z panelem dotykowym
Funkcja aromaterapii
Wbudowany generator jonów ujemnych
Pilot zdalnego sterowania
Funkcja utrzymywania stałej wilgotności Humidistat w zakresie 40-80%
Timer 10-godzinny
Maksymalna wydajność nawilżania zimną mgłą: < 350 ml/h
Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody
Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
Funkcja termometru
Pojemność zbiornika na wodę: 4,5 l
Tryb pracy nocnej
Wytrzymały przetwornik ze szkliwionej ceramiki
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 25 W
Wymiary: 22 x 15 x 35,7 cm
Waga: 2,1 kg
Kod EAN: 5901750501203

Dane techniczne:
Funkcja aromaterapii
Wbudowany generator jonów ujemnych
Maksymalna wydajność nawilżania zimną mgłą: 300 ml/h
Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody 
Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
Pojemność zbiornika na wodę: 3,5 l
Wytrzymały przetwornik ze szkliwionej ceramiki
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 25 W
Wymiary: 20 x 17,3 x 28,4 cm
Waga: 1,5 kg
Kod EAN: 5901750502118
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Prasowanie

Parownice

Stacje parowe

Żelazka

Enjoy it.



PAROWNICA

VSI601

Żelazka marki Blaupunkt, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii, spełnią 
wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Prasowanie z tymi urządzeniami jest szybkie i skuteczne.  
Ceramiczne, stalowe lub teflonowe stopy to gwarancja bezpieczeństwa prasowanych tkanin. W przypadku  
żelazek parowych, proces prasowania opiera się nie na temperaturze stopy lub jej ciężarze, ale na działaniu pary 
wodnej, która zmiękcza i wnika we włókna tkanin, zapewniając ich jedwabistą gładkość. Urządzenia zostały dodat-
kowo wyposażone w szereg udogodnień takich jak funkcja anti-drop ̶ zapobiegająca kapaniu wody na tkaniny 
czy anti-calc, która oczyszcza wodę z kamienia już w zbiorniku, ograniczając potrzebę częstego czyszczenia żelazka. 
Urządzenia cechują się wyjątkową ergonomią i stylowym, nowoczesnym designem.

 
Odłączany zbiornik na wodę 260 ml
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 1400-1600 W
Wymiary: 20,4 x 11,8 x 21,1 cm
Waga: 0,9 kg
Kod EAN: 5901750502002

Dane techniczne:
Strumień pary do 30 g/min
Regulacja strumienia pary (większy, mniejszy)
Szybkie nagrzewanie, mniej niż 1 min
Długość kabla zasilającego: 2,5 m
Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), automatyczne wyłączanie
Akcesoria: torebka podróżna, adapter na butelki, szczoteczka 2w1, 
nasadka siatkowa
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STACJE PAROWE

SSB801

SSB501

Dane techniczne:
Strumień pary do 120 g/min
Ciśnienie pary do 4 bar
Regulowana ilość pary
Regulowana temperatura stopy żelazka
Ceramiczna stopa
Spust pary z blokadą
Zbiornik na wodę 1 l, możliwość dolewania wody w trakcie prasowania
Wymienny filtr antywapienny
Elektroniczne sterowanie
Zasilanie 230-240V~50/60Hz, moc: 2200-2400 W
Wymiary: 37,3 x 23,8 x 30 cm
Waga: 4,3 kg
Kod EAN: 5901750501562

Dane techniczne:
Strumień pary do 100 g/min
Ciśnienie pary do 3,5 bar
Regulowana ilość pary
Wskaźnik ciśnienia pary
Regulowana temperatura stopy żelazka
Ceramiczna stopa
Zbiornik na wodę 1,2 l
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 2200 W
Wymiary: 32,6 x 24,6 x 26,3 cm 
Waga: 3,63 kg
Kod EAN: 5901750501579
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ŻELAZKA

HSI701

HSI401

HSI501

HSI201

Dane techniczne:
Strumień pary do 45 g/min
Wyrzut pary do 120 g/min
Ceramiczna stopa z jonizującym 
turmalinem
Wielkość stopy żelazka:
22,8 x 11,7 cm
Długość kabla zasilającego: 2,5 m
Strażak-automatyczne wyłączanie

Dane techniczne:
Strumień pary do 40 g/min
Wyrzut pary do 100 g/min
Stalowa stopa 
Wielkość stopy żelazka: 
23 x 12,2 cm 
Długość kabla zasilającego: 2 m
Zbiornik na wodę 470 ml

Funkcje: anti-calc, anti-drip (blo-
kada kapania), samooczyszczenie
Zbiornik na wodę 320 ml
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 2600 W
Wymiary: 30,3 x 12,6 x 15,2 cm
Waga: 1,34 kg
Kod EAN: 5901750501555

Funkcje: anti-calc, anti-drip (blo-
kada kapania), samooczyszczenie
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 2600 W
Wymiary: 29.5 x 12,2 x 14.5 cm
Waga: 1,15 kg
Kod EAN: 5901750501647

Funkcje: anti-calc, anti-drip (blo-
kada kapania), samooczyszczenie
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 2600 W
Wymiary: 30,7 x 12,7 x 15 cm
Waga: 1,37 kg
Kod EAN: 5901750501654

Funkcje: anti-calc, anti-drip (blo-
kada kapania), samooczyszczenie
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, 
moc: 2000 W
Wymiary: 26,5 x 12 x 14 cm
Waga: 0,88 kg
Kod EAN: 5901750501999

Dane techniczne:
Strumień pary do 40 g/min
Wyrzut pary do 100 g/min
Ceramiczna stopa 
Wielkość stopy żelazka: 
24 x 12,7 cm
Długość kabla zasilającego: 3 m
Zbiornik na wodę 380 ml

Dane techniczne:
Strumień pary do 25 g/min
Wyrzut pary do 80 g/min
Stopa pokryta teflonem
Wielkość stopy żelazka: 
20,6 x 11,3 cm 
Długość kabla zasilającego: 1,9 m
Zbiornik na wodę 200 ml

46



Odkurzanie

Odkurzacze

Enjoy it.



VCC301

VCB701

Dane techniczne:
Pojemność zbiornika na kurz 1,2 l
Zwijacz przewodu, przewód 5 m
Regulacja ssania w uchwycie
Filtr HEPA H13
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Poziomy i pionowy system parkowania
Klasa energetyczna A, DpuHF A, DpuC D, Reemission: A
Głośność poniżej 77 dB
Akcesoria: Ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka do tapicerki, ssawka 
szczelinowa, metalowa rura teleskopowa
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 700 W
Wymiary: 34,2 x 25,2 x 22,2 cm
Waga: 4,6 kg
Kod EAN: 5901750501739

Dane techniczne:
Worki na kurz o pojemności 3,5 l
Zwijacz przewodu, przewód 5 m
Regulacja mocy ssania
Miękkie kółka
Filtr HEPA H13
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Poziomy i pionowy system parkowania
Klasa energetyczna A, DpuHF A, DpuC C, Reemission: A
Głośność poniżej 78 dB
Akcesoria: Ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka do tapicerki, ssawka 
szczelinowa 2w1, turboszczotka, ssawka do twardej podłogi, metalowa 
rura teleskopowa
Zasilanie 220-240V~50/60Hz, moc: 700 W
Wymiary: 44 x 24 x 23,5 cm
Waga: 7 kg
Kod EAN: 5901750501838

48





Enjoy it.
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

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 zarejes-
trowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich 
podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego uprzedzenia.

www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty/male-agd/


