
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 5 października 2021 – Blaupunkt, niemiecka 

ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki Użytkowej 

w Europie, rozszerza portfolio kategorii Power Audio o 

wysokiej jakości głośnik PartyBox z Bluetooth i karaoke 

PB10DB. 

 

Kluczem do stworzenia dobrej atmosfery podczas spotkania w 

gronie znajomych i bliskich jest zawsze odpowiednio dobrana 

muzyka i oświetlenie. Zarówno podczas przyjęcia w ogrodzie, jak i 

podczas imprezy w domu, dźwięki wprawią wszystkich uczestników 

w przyjemny nastrój, a odpowiednie światło przeniesie w 

romantyczne lub klubowe klimaty. Jednak, aby muzyczne tło 

spełniało swoje zadanie, musi być podane za pomocą 

odpowiedniego sprzętu. Najnowszy głośnik typu „PartyBox” PB10DB 

marki Blaupunkt sprawdzi się idealnie jako narzędzie do zbudowania 

idealnej imprezy dla Ciebie i Twoich znajomych. 

BLUETOOTH I FUNKCJA TWS 

Głośnik został wyposażony w funkcję Bluetooth, więc po połączeniu 

ze smartfonem lub innym urządzeniem takim jak tablet, czy 

komputer istnieje możliwość bezprzewodowego odtwarzania 

dźwięku, zarówno z biblioteki muzycznej przechowywanej w pamięci 

urządzenia zewnętrznego, jak i z serwisów streamingowych, czy 

internetowych stacji radiowych. Przy tak szerokich możliwościach, 

wybór odpowiedniej muzyki na każdą okazję wydaje się niezwykle 

prosty. PB10DB posiada również funkcję TWS (True Wireless Stereo), 

czyli możliwość połączenia ze sobą dwóch takich samych głośników, 

aby muzyka grała jeszcze głośniej i dostarczała przyjemności na 

jeszcze większej powierzchni. Po poprawnym uruchomieniu i 

sparowaniu urządzeń uzyskujemy również klasyczny efekt 

stereofonii.  
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ODTWARZACZ USB/microSD 

Urządzenie posiada również odtwarzacz plików MP3, które mogą 

zostać zapisane na przenośnych pamięciach USB lub kartach 

microSD. Odtwarzacz obsługuje nośniki o maksymalnej pojemności 

do 32GB, a to oznacza, że możliwe jest odtworzenie niezwykle 

bogatej listy utworów. W trybie odtwarzania USB/microSD dostępna 

jest funkcja zarówno powtarzania wybranego utworu, wszystkich 

utworów na danym nośniku lub ich losowe odtwarzanie. Wystarczy 

włączyć odpowiedni tryb, a głośnik zadba o całą resztę. 

TUNER FM 

W modelu PB10DB dostępny jest także tuner FM z cyfrową syntezą 

PLL. Po naciśnięciu tylko jednego przycisku, urządzenie samo 

wykona przeszukiwanie i zapamięta dostępne stacje radiowe. W 

pamięci urządzenia może zostać zapisanych aż 40 różnych 

rozgłośni. Za pomocą odpowiednich przycisków, zarówno na 

górnym panelu głośnika, jak i na pilocie zdalnego sterowania, 

możliwe jest również manualne dostrojenie do żądanej 

częstotliwości. 

KOREKCJA DŹWIĘKU I MOC 

Rożne rodzaje muzyki wymagają odpowiednich korekt w 

ustawieniach brzmienia. Głośnik Blaupunkt PB10DB posiada 

wbudowany korektor parametryczny z pięcioma zaprogramowanymi 

trybami dźwięku. Użytkownik może wybrać pomiędzy opcją FLAT, 

POP, ROCK, JAZZ i CLASSIC. Dodatkowo możliwa jest oddzielna 

regulacja zarówno niskich, jak i wysokich tonów. Taka 

funkcjonalność pozwala na dostosowanie profilu brzmienia do 

preferencji różnych użytkowników.  

Głośnik wysokotonowy i dwa głośniki średnio-niskotonowe w 

rozmiarze 10 cali zostały zamknięte w obudowie typu bass-reflex i 

zestrojone z wydajnym wzmacniaczem, dzięki czemu całkowita moc 

zestawu wynosi 1000 W, a to pozwala nagłośnić całkiem duże 

pomieszczenie. 
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KARAOKE 

W głośniku typu „PartyBox” nie może zabraknąć funkcji karaoke. W 

zestawie dołączone są aż dwa mikrofony bezprzewodowe, które tuż 

po włączeniu automatycznie parują się z głośnikiem. Wystarczy 

włączyć mikrofon i po chwili już można śpiewać! Podczas 

korzystania z funkcji karaoke dostępna jest opcja priorytetu 

mikrofonu – oznacza to, że gdy zostanie ona włączona, urządzenie 

automatycznie będzie wyciszać podkład muzyczny podczas 

śpiewania. Jeśli czujesz się na siłach, włącz ją i śpiewaj „a capella”! W 

trybie karaoke możliwa jest regulacja głośności mikrofonu, 

ustawienie echa w celu wyeliminowania ewentualnych pogłosów 

oraz regulacja wysokich i niskich tonów, aby jak najlepiej 

dostosować barwę głosu. Na panelu głównym dostępne są również 

dwa gniazda dla opcjonalnych mikrofonów przewodowych, które 

nie są elementem wyposażenia.  

WEJŚCIE GITAROWE I AUX 

Oprócz śpiewania i funkcji karaoke możliwe jest również 

podłączenie instrumentu muzycznego, takiego jak na przykład 

gitara. Wejście gitarowe 6,3 mm dostępne jest na górnym panelu 

urządzenia.  

Jeśli tak szeroki wybór dostępnych źródeł dźwięku nie będzie 

wystarczający lub potrzebne jest podłączenie innego specyficznego 

urządzenia audio, dostępne jest również gniazdo AUX. Podłącz 

zewnętrzny odtwarzacz plików audio, dźwięk z miksera, czy zwykły 

odtwarzacz płyt CD i ciesz się dźwiękiem realizowanym za pomocą 

niniejszego głośnika. 

OŚWIETLENIE LED 

Ulubiona muzyka i dobre brzmienie może zbudować nastrój, ale gdy 

dołożymy do tego właściwe oświetlenie, otrzymamy prosty przepis 

na udaną imprezę. Głośnik PB10DB posiada wielokolorowy przedni 

panel LED, który w płynny sposób generuje całą paletę barw. 

Użytkownik może wybrać jeden z ośmiu dostępnych trybów 

świetlnych i zadbać o odpowiednie efekty wizualne. 

Urządzenie posiada wbudowany akumulator 12V o pojemności 9Ah 

co pozwala na około 3,5 godziny ciągłego odtwarzania. Gdy 

akumulator wyczerpie się, można oczywiście podłączyć go do 

zasilania i nadal używać. Pełne ładowanie zajmuje około 7 godzin.  
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Funkcje i specyfikacja PB10DB: 

• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP) 

• Funkcja bezprzewodowego stereo (TWS) 

• Odtwarzacz USB/microSD 

• Odtwarzanie plików MP3 

• Radio FM z pamięcią 40 stacji 

• Regulacja basów i sopranów 

• Funkcja karaoke z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi w zestawie 

• Pilot zdalnego sterowania 

• Wejście AUX, Gitara, 2 x mikrofon przewodowy 

• Wyświetlacz LED 

• Kolorowe oświetlenie Disco LED 

• Moc maksymalna: 1000 Watt 

• Zasilanie sieciowe: AC 110-240 V~50/60 Hz 

• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator 12 V/ 9 Ah 

• Czas pracy na baterii: 4~5 godzin / Czas ładowania: 6~8 godzin 

• Wymiary: 342 (szer.) x 862 (wys.) x 330 (gł.) mm 

• Waga: 16,9 kg 

• Kod EAN: 5901750505041 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 1399 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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