INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 26 sierpnia 2021 – Blaupunkt,
niemiecka ikona jakości, jeden z liderów
branży Elektroniki Użytkowej w Europie,
rozszerza ofertę wag łazienkowych o
modele BSM411 i BSP201, które są
nieocenionymi pomocnikami w utrzymaniu
prawidłowej wagi i odpowiedniej kondycji
organizmu.
Kontrolowanie wagi ciała to ważny element w naszym życiu.
Dbałość o zdrową, szczupłą sylwetkę towarzyszy nam każdego
dnia. Stosujemy diety, uprawiamy sport, wprowadzamy zdrowe
nawyki do naszej codzienności. Wszystkim, którym zdrowy
tryb życia nie jest obojętny, polecają się wagi personalne
BSM411 oraz BSP301 marki Blaupunkt.
Waga personalna BSM411, dzięki funkcji pomiaru tkanek,
zadba o to, aby użytkownik kontrolował pomiar wagi, a także
zawartości tłuszczu, czy wody w organizmie, w sposób łatwy i
przyjemny. Umożliwia ona ustawienie aż 12 osobistych profili,
dzięki czemu nie tylko Ty, ale i Twoi bliscy mają możliwość
sprawdzenia aktualnych, dostępnych danych dotyczących
swojego organizmu.
Model BSM411 z funkcją pomiaru tkanek ma bowiem wiele
rozwiązań, które dostarczają użytkownikowi pełną wiedzę na
temat składu ciała: ilość tkanki tłuszczowej, kostnej i
mięśniowej oraz nawodnienia organizmu. Ta inteligentna waga
personalna umożliwia wyliczenie potrzebnej ilości kalorii,
dzięki czemu wiadomo, jakie jest dzienne zapotrzebowanie
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energetyczne, co z łatwością pozwoli na zaplanowanie
zdrowego posiłku.
Maksymalne obciążenie platformy to 150 kg. Pomiary łatwo
odczytać na dużym, czytelnym wyświetlaczu z podświetleniem
LED (74 x 35,6 mm)
Waga zasilana jest baterią CR2032 dołączoną do zestawu, a
funkcja automatycznego wyłączenia gwarantuje jej długą
żywotność.
Nowoczesny, czarny, a jednocześnie elegancki design wagi
personalnej BSM411 sprawia, że doskonale wkomponuje się
ona w przestrzeń stylowej łazienki.
Prostszy, ale równie elegancki model BSP201, wyposażone jest
w szklaną platformę i elegancki, ukryty i czytelny wyświetlacz o
wysokości cyfr 2cm. Jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg,
a masa podawana jest z podziałką wartości do 0,1 kg.
Do modelu BSP201 dołączone są trzy baterie typu AAA,
którym długi czas działania zapewni dostępna w tym modelu
funkcja automatycznego wyłączania.
Minimalistyczny design wagi z czarną szklaną platformą ,
będzie się doskonale prezentował w nowocześnie
wykończonej łazience.
Funkcje i specyfikacja BSM411:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maksymalne obciążenie: 150 kg,
podziałka: 0,1 kg
Wyświetlacz: 74 x 35,6 mm
Automatyczne wyłączanie
Pomiar tkanek: tłuszczowej, kostnej, mięśniowej oraz
nawodnienia
Wylicza dzienne zapotrzebowanie na kalorie
Pamięć: 12 profili
Zasilanie: 1 bateria CR2032 (w zestawie)
Wymiary: 30,2 x 30,2 x 2 cm
Waga 1,5 kg
Kod EAN: 5901750504891

Sugerowana cena detaliczna brutto: 69 zł
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Funkcje i specyfikacja BSP201:
•
•
•
•
•
•
•

Maksymalne obciążenie: 150 kg,
podziałka: 0,1 kg
Ukryty wyświetlacz, wysokość cyfr 2 cm
Automatyczne wyłączanie
Zasilanie: 3 x bateria AAA (w zestawie)
Wymiary: 26 x 26 x 2 cm
Waga: 0,94 kg
Kod EAN: 5901750504983

Sugerowana cena detaliczna brutto: 44,90 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
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
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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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