
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 5 lutego 2020 – Blaupunkt, niemiecka 

ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki 

Użytkowej w Europie, rozszerza portfolio 

opiekaczy do kanapek o nowy model SMS411, z 

którym szybko i bez kłopotu przygotujesz pyszne, 

chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, tosty z 

ulubionymi dodatkami. 

 
SMS411 marki Blaupunkt to wysokiej klasy opiekacz do kanapek, 

dzięki któremu Twoje tosty będą zawsze idealnie wypieczone.   

Ciepłe kanapki to doskonała propozycja nie tylko na śniadanie czy 

kolację. Sprawdzą się również podczas imprez z przyjaciółmi oraz 

jako przekąska do pracy lub szkoły. Z pomocą SMS411 za jednym 

razem przygotujesz do 4 trójkątnych kanapek jednocześnie, co 

pozwoli na zaspokojenie apetytu nawet największych głodomorów. 

Płyty grzejne urządzenia, pokryte nieprzywierającą powłoką bez 

PFOA (kwasu perfluorooktanowego), nadadzą im trójkątny kształt, 

który przypadnie do gustu zwłaszcza dzieciom. Zadbają również o 

to, żeby tosty się nie przypaliły.  

Efektywny mechanizm grzewczy zapewni równomierne opieczenie 

tostów. Nad utrzymaniem odpowiedniej temperatury opiekania 

czuwa automatyczny termostat, dzięki czemu masz pewność, że 

kanapki będą chrupkie na zewnątrz i odpowiednio miękkie w 

środku.  

Obudowa SMS411 jest odpowiednio izolowana i nie nagrzewa się 

podczas pracy, jest więc przyjazna młodszym i mniej 

doświadczonym użytkownikom, którzy także mogą pomóc w 

przygotowywaniu posiłku.  



 

 

Dla osiągnięcia najlepszego rezultatu opiekania oraz dla 

bezpieczeństwa użytkownika, w trakcie pracy istnieje możliwość 

zamknięcia urządzenia za pomocą klamry umieszczonej na 

uchwycie. Lampki kontrolne w czytelny sposób informują o tym, czy 

opiekacz osiągnął optymalną temperaturę do przygotowania 

idealnych kanapek.  

SMS411 to klasyczne wzornictwo. Czarna obudowa z połyskiem i 

stalowym panelem dekoracyjnym sprawi, że opiekacz ten będzie 

doskonałym uzupełnieniem wnętrza każdej nowoczesnej kuchni. 

Dodatkowo, urządzenie jest bardzo proste w czyszczeniu i 

konserwacji, co z pewnością doceni każda gospodyni domowa. 

 
Funkcje i specyfikacja: 

• Opieka 4 trójkątne kanapki (2 kromki) 

• Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą 

• Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka 

nieprzywierająca bez PFOA 

• Automatyczna regulacja temperatury 

• Lampki kontrolne wskazujące stan pracy urządzenia 

• Klips blokujący pokrywę 

• Nienagrzewająca się obudowa 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 750 W 

• Wymiary: 22.2 x 22.2 x 9.5 cm 

• Waga: 1,14 kg 

• Kod EAN: 5901750504020 

Sugerowana cena detaliczna:  69 zł 

 

- KONIEC – 

 

 

O firmie Blaupunkt. 

Powstanie firmy datowane jest na 1924 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 
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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, pojazdy elektryczne,  baterie, 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, 

PRIME3, Audiomedia,  

 

Brax, Helix, Match, a także produktów z kategorii małego AGD 

oraz pojazdów elektrycznych 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, GIMEX, FLAMEFIELD i 

KOZIOL.  

 

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 2019 firma kolejny raz 

dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych 

„Diamentem Forbesa”. 

 

 

Więcej informacji: 

http://www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty/dom/   

i www.everpol.pl.  

 

Dane rejestrowe: 

http://www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty/dom/
http://www.everpol.pl/
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