
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 22 września 2021 – Blaupunkt, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów 

branży Elektroniki Użytkowej w Europie, 

wprowadza na rynek prostownicę do 

włosów HSS601. 

Zdrowe i zadbane włosy to niezaprzeczalna wizytówka każdej 

kobiety. Burza loków czy proste pasma – nie ma wątpliwości, 

że wystylizowana fryzura w każdym kształcie przykuwa uwagę, 

a przede wszystkim poprawia samopoczucie noszącej ją 

kobiety. Jeśli chcesz mieć idealnie proste i gładkie włosy 

zastosuj prostownicę HSS601 marki Blaupunkt. 

Aluminiowe płytki grzewcze zostały pokryte ultra gładką 

ceramiką z dodatkiem turmalinu i olejku arganowego, który 

umożliwia sukcesywne uzyskanie miękkich i pełnych blasku 

włosów, bez ich obciążania, działając jak nawilżająca i lecznicza 

kuracja.. Turmalin zaś to idealny ze względu na jego 

właściwości. Oprócz zapobieganiu zjawiska elektryzowania się 

włosów, pod wpływem wysokiej temperatury wytwarza on 

jony ujemne, które zamykają łuski włosów, tym 

samym chroniąc przed ich zniszczeniem i sprawiając, że 

są gładkie i połyskujące. Aluminium odpowiadają za idealne 

rozprowadzanie ciepła i równomierne rozgrzanie płytek 

prostujących. 

Temperatura pracy prostownicy może być regulowana w 

zakresie od 100°C do 220°C, co pozwoli na wyprostowanie 

zarówno cienkich, wrażliwych i podatnych na uszkodzenia 

włosów, jak i tych grubych i falowanych.  Dopasowujące się 

nachylenie płytek do pasma włosów poprawiają proces 

prostowania i sprawiają, że obsługa prostownicy HSS601 jest 

jeszcze szybsza i przyjemniejsza. 
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HSS601 jest gotowa do pracy w miej niż minutę od włączenia, 

nie tracisz więc czasu na oczekiwanie, aż prostownica 

odpowiednio się nagrzeje. Docenią to zwłaszcza Panie żyjące 

w pośpiechu. Na czytelnym i eleganckim wyświetlaczu LED 

sprawdzimy aktualny poziom ustawienia temperatury. 

Funkcje i specyfikacja HSS601: 

• Aluminiowe płytki pokryte ultra gładką ceramiką z dodatkiem turmalinu i 

olejku arganowego 

• Pokrycie turmalinowe zapobiegające elektryzowaniu się włosów 

• Rozmiar płytek: 110 x 24 mm 

• Regulacja temperatury od 100°C do 220°C 

• Gotowa do użycia w mniej niż minutę 

• Dopasowujące się nachylenie płytek do pasma włosów 

• Wyświetlacz LED 

• Zasilanie: 100-240 V ~  50/60  Hz, moc: 49 W 

• Kod EAN: 5901750505003 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 79 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. 
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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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