
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 12 sierpnia 2021 – Blaupunkt, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów branży 

Elektroniki Użytkowej w Europie, wprowadza do 

portoflio pierwszy model robota planetarnego 

SMM501, niezbędnego pomocnika w kuchni 

każdego wielbiciela wypieków. 

 

Mikser planetarny gwarantuje, że przygotowywanie posiłków i 

domowych ciast stanie się przyjemnością i przyniesie 

kucharzowi dużo zadowolenia i satysfakcji. To zdecydowanie 

nieoceniony pomocnik w kuchni. 

 

Robot planetarny SMM501 marki Blaupunkt to urządzenie, 

które doceni każdy miłości gotowania i  pieczenia. Wysoka 

moc maksymalna urządzenia 1500 W zapewnia szybkie 

mieszanie ciasta przy pomocy mieszadła lub haka. Dzięki 

dołączonej do zestawu końcówce ubijaka wspomoże Cię także 

zawsze wtedy, gdy potrzebujesz ubić odpowiednią ilość białka 

do przygotowania idealnej bezy, czy też śmietankę. Planetarny 

system obrotowy mieszadła gwarantuje, że wszystkie składniki 

zostaną wymieszane równomiernie i dokładnie. Dodatkowo 

płynna, elektroniczne sterowana regulacja prędkości 

obrotowej 55 – 160 rpm pozwala na precyzyjną kontrolę 

mieszania, utrzymując stałą prędkość bez względu na 

obciążenie silnika. Mniejsze prędkości w zakresie 55-100 rpm 

idealnie nadają się do wyrabiania ciasta, natomiast najszybsza 

prędkość 160 rpm służy do ubijania. 

 

Zestaw zawiera dużą stalową misę 5 l, która pozwala na 

przygotowanie za jednym razem dużej ilości ciasta lub ubicie 
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sporej ilości jaj. Stalową misę oraz ubijak można myć w 

zmywarce. Hak oraz mieszadło wykonane jest z aluminium.  

 

Funkcje i specyfikacja SMM501: 

• Wysoka moc maksymalna 1500 W 

• Szybkie ubijanie i mieszanie 

• Ubijak, mieszadło i hak w zestawie 

• Płynna, elektroniczne sterowana regulacja prędkości 

obrotowej 55 – 160 rpm 

• Utrzymywanie stałej prędkości obrotowej niezależnie 

od obciążenia 

• Planetarny system obrotowy mieszadła 

• 33o odchylenie głowicy 

• Misa stalowa o pojemności 5 l 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, 

moc znamionowa: 1000 W 

• Wymiary: 40,8 x 22,4 x 35,2 cm 

• Waga: 4,38 kg 

• Kod EAN: 5901750504792 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 449 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 

współczesnych samochodowych systemów audio. Obecnie  
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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, KABE, 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 2021 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: 

05-500 Chyliczki, ul Polna 6 

tel. +48 22 331 99 59 
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