INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 23 września 2021 – Blaupunkt,
niemiecka ikona jakości, jeden z liderów
branży Elektroniki Użytkowej w Europie,
rozszerza ofertę suszarek do włosów o
model HDD401WH.
Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez suszarki do włosów.
Codzienne suszenie lub stylizacja fryzury sprawiają, że
wymagania użytkowników względem tych urządzeń stale
rosną. Znaczenie ma ich waga, moc, funkcje i końcówki
dołączone do zestawu, a także wygląd i funkcjonalność. Model
HDD401WH został zaprojektowany tak, aby szybko wysuszyć
włosy, jednocześnie je pielęgnując. Elegancka, stonowana
obudowa w kolorze białym przypadnie do gustu każdemu
użytkownikowi, a składana rączka i małe wymiary także tym
osobom, które lubią częste podróże z małym bagażem.
Funkcja ciepłego i zimnego nawiewu pomoże zadbać o
kondycję włosa. Cieplejszy nawiew przyda się zawsze wtedy,
gdy chcemy szybko i skutecznie wysuszyć fryzurę. Zakończenie
suszenia zimnym strumieniem powietrza sprawi, że nasze
włosy będą gładkie, błyszczące i lepiej utrwalone. Wpływa on
także korzystnie na strukturę włosa. Funkcję trzystopniowej
regulacji temperatury nadmuchu docenią z pewnością wszyscy
Ci, których włosy są zniszczone i przesuszone. Umożliwia ona
dobranie temperatury tak, aby w bezpieczny sposób ułożyć
wybraną fryzurę, nie narażając naszych włosów na
uszkodzenia. Dodatkowo, pielęgnacją włosów i
wyeliminowaniem ich puszenia się, „zaopiekuje się” jonizacja,
w którą model HDD401WH został wyposażony.
Komfortu obsługi dopełnia wąski koncentrator, który skupia
źródło ciepłego powietrza na konkretnym, wybranym odcinku
włosów sprawiając, idealnie nadaje się on również do
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prostowania włosów. Niska waga urządzenia (0,42 kg)
dopełnia komfort obsługi. Dodatkowo moc aż 1600 W i silnik
DC pozwalają na bardzo szybkie wysuszenie włosów, co
niezbędne jest zawsze wtedy, gdy goni nas czas.
Funkcje i specyfikacja HDD401WH:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu
Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu
Zimny nadmuch
Jonizacja
Wąski koncentrator
Waga: 0,42 kg
Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1400 – 1600 W
Kod EAN: 5901750504990

Sugerowana cena detaliczna brutto: 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
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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