INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 4 maja 2020 – Blaupunkt,
niemiecka ikona jakości, jeden z liderów
branży Elektroniki Użytkowej w Europie, w
odpowiedzi na pozytywny odbiór przez
Klientów Systemów Power Audio
znajdujących się w bogatej ofercie
Producenta, wprowadza do portfolio
produkt przeznaczony do zastosowań
profesjonalnych System Audio
PA1500PRO. Kategoria będzie sukcesywnie
rozbudowana o kolejne, wysokiej jakości
urządzenia spełniające wymagania osób
odpowiedzialnych za nagłośnienie imprez.
Każdy event, impreza plenerowa, czy trasa koncertowa
wymaga odpowiedniego nagłośnienia i nadzwyczajnego
brzmienia. Niezwykle wysoka dynamika i doskonałe parametry
elektro-akustyczne dają gwarancję, że uczestnicy wydarzenia
dadzą się ponieść chwili, emocjom i poczują muzykę całym
ciałem.
System PA1500PRO marki Blaupunkt to bezkompromisowe
rozwiązanie, łączące w sobie wszystkie zalety głośników z serii
Power Audio, z możliwościami jakie dają aktywne kolumny do
zastosowań profesjonalnych, które zadowoli każdego
słuchacza i spełni wymagania wymagającego muzyka.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom system generuje
bezkompromisowy dźwięk zarówno przy niskim, jak i bardzo
wysokim poziomie głośności, a możliwość samodzielnej
regulacji basów i sopranów pozwala na dokładne
dostosowanie barwy dźwięku do preferencji użytkownika.
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Niebagatelna moc ciągła 600W RMS, generowana przez
dwukanałowy wzmacniacz klasy D, wysoka skuteczność
użytych przetworników, obudowa typu bass-reflex wykonana z
niezwykle trwałego i wytrzymałego materiału, szerokie pasmo
przenoszenia w połączeniu z możliwościami, jakie daje
strumieniowe przesyłanie plików muzycznych za pomocą
modułu Bluetooth, odtwarzacz nośników USB, profesjonalne
złącza XLR oraz bardziej powszechne RCA i jack wraz z
wyświetlaczem pozwalającym kontrolować aktualny tryb
odtwarzania, czynią to urządzenie praktycznie kompletnym i
mającym wszechstronne zastosowanie – zarówno na
kameralnym przyjęciu w ogrodzie, jak i w całkiem pokaźnej sali
fitness, czy nawet na większej, otwartej przestrzeni.
W głośniku został zastosowany cyfrowy wzmacniacz
dwukanałowy generujący imponująco wysoką moc ciągłą RMS
- 600 Watt. W połączeniu z niezwykle efektywnymi
przetwornikami wysoko- i nisko tonowym, cały zestaw może
osiągnąć maksymalne ciśnienie akustyczne SPL na poziomie aż
125 dB.
Rozdziałem sygnału do poszczególnych głośników zajmuje się
dwudrożna zwrotnica, która przekazuje sygnał wysokich
częstotliwości do 1,76” tubowego głośnika wysokotonowego z
komorą kompresyjną oraz częstotliwości średnie i niskie do
15” woofera z teksturowaną membraną papierową.
Przetwornik wysokotonowy posiada 44 mm cewkę oraz 4,8”
magnes ferrytowy, natomiast przetwornik średnio-nisko
tonowy wyposażony jest w cewkę o rozmiarze 75 mm i 6,8”
magnes, również ferrytowy. Obydwa głośniki posiadają
oporność 8 ohm. Odpowiednia konfiguracja poszczególnych
podzespołów i precyzyjne ich wystrojenie zapewnia szerokie
pasmo przenoszenia całego zestawu, które wynosi – 45 Hz –
20KHz.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom system generuje
bezkompromisowy dźwięk zarówno przy niskim, jak i bardzo
wysokim poziomie głośności, a możliwość samodzielnej
regulacji basów i sopranów pozwala na dokładne
dostosowanie barwy dźwięku do preferencji użytkownika.
Wbudowany moduł Bluetooth pozwala na bezprzewodowe
odtwarzanie plików muzycznych za pomocą profilu A2DP z
różnego rodzaju kompatybilnych przenośnych źródeł dźwięku.

Dzięki temu możliwe jest odtwarzanie ulubionych utworów
zgromadzonych w bibliotece smartfona z nietuzinkowym
poziomem głośności i jednocześnie niesamowitą jakością
dźwięku!
Oprócz bezprzewodowej transmisji sygnału audio w
urządzeniu dostępny jest również odtwarzacz wszelkiego
rodzaju nośników USB o maksymalnej pojemności 32 GB.
Dzięki temu możliwe jest wielogodzinne odtwarzanie utworów
audio bez używania smartfona, który może być wówczas
wykorzystywany do innych celów. Odtwarzacz pozwala na
odtwarzanie plików w najbardziej powszechnych formatach
MP3 oraz WMA. W tylnej części obudowy dostępne są również
różnego typu wejścia dla sygnałów z zewnętrznych źródeł
dźwięku. Model PA1500PRO wyposażony jest w zbalansowane
żeńskie gniazdo wejściowe XLR oraz 6,3mm jack, drugie
zbalansowane żeńskie gniazdo XLR oraz gniazdo wejściowe
RCA. Umożliwia to bezpośrednie podłączenie konsoli
mikserskiej lub mikrofonu, keyboard’u lub gitary elektrycznoakustycznej, czy przenośnego odtwarzacza audio lub
odtwarzacza CD. Każde z niniejszych wejść posiada niezależną
regulację poziomu sygnału wejściowego. Głośnik posiada
zbalansowane gniazdo wyjściowe XLR oraz 6,3mm jack, które
zapewniają transmisję sygnału audio w pełnym jego zakresie
np. do drugiego głośnika tego typu. To idealne rozwiązanie do
uzyskania jeszcze większej mocy i zbudowania niezwykłych
efektów stereofonicznych.
Całość została zamknięta w solidnej drewnianej obudowie
typu bass-reflex, wykonanej z 15 mm płyty klejonej,
wzmacnianej połączeniami śrubowymi.
W celu zwiększenia komfortu obsługi, na tylnym panelu
dostępny jest wyświetlacz, na którym wyświetlane są
podstawowe informacje o wybranym źródle dźwięku. Na
ściankach bocznych umieszczone zostały wyprofilowane
uchwyty ułatwiające przenoszenie. Głośnik może stać
bezpośrednio na podłodze, odpowiednim stole lub na
profesjonalnym statywie, gdyż w dolnej części obudowy
zamontowane jest standardowe gniazdo statywu.
Profesjonalny system audio PA1500PRO marki Blaupunkt to
produkt stworzony po to, by spełniać oczekiwania
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użytkowników ceniących sobie doskonałą jakość dźwięku w
każdych, nawet najtrudniejszych, warunkach.
Funkcje i specyfikacja:
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio
streaming (A2DP)
• Odtwarzacz USB (do 32 GB)
• Odtwarzanie plików MP3/WMA
• Regulacja wysokich i niskich tonów
• Wejście na mikrofon z regulacją echa
• Wejście AUX (XLR, RCA, 6,5 Jack)
• 2 kanałowy wzmacniacz klasy D
• Moc RMS: 600 Watt
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL – 125 dB
• Drewniana obudowa typu bass-reflex
• Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 kHz
• 1,76” tytanowy głośnik wysokotonowy z komorą
kompresyjną
• 15” głośnik średnio-nisko tonowy z papierową membraną
• Impedancja: 8 Ohm
• Zasilanie sieciowe: AC 220 - 240 V~ 50/60 Hz
• Wymiary: 440 (szer.) x 720 (wys.) x 490 (gł.) mm
• Waga: 28,33 kg
• Kod EAN: 5901750503696
Sugerowana cena detaliczna: 2499 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
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
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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: 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,
tel. +48 22 331 99 59
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