
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 13 października 2021 – 

Blaupunkt, niemiecka ikona jakości, jeden  

z liderów branży Elektroniki Użytkowej  

w Europie, rozszerza ofertę maszynek do 

strzyżenia włosów o elegancki model  

z HCC701 z precyzyjną regulacją długości 

strzyżenia. 

Maszynka do strzyżenia włosów HCC701 to doskonałe 

rozwiązanie dla mężczyzn ceniących sobie funkcjonalność. 

Solidna, minimalistyczna konstrukcja, stylowy design, duży 

wyświetlacz LED i uniwersalne wykończenie w ciemnym 

chromie przypadną do gustu każdemu użytkownikowi. 

Dzięki zasilaniu akumulatorowo-sieciowemu maszynka 

jest bardzo łatwa w użyciu i nie wymaga dostępu do gniazdka 

elektrycznego podczas strzyżenia, a w przypadku 

rozładowania akumulatora, strzyżenie można dokończyć 

korzystając z zasilania z gniazdka. Wysokiej jakości akumulator 

litowy pozwala na ciągłą pracę urządzenia aż do 180 minut. 

Akumulator pozbawiony jest efektu pamięci, nie wymaga 

formatowania, a dzięki temu nie traci tak szybko swojej 

maksymalnej pojemności. Czas ładowania urządzenia to 90 

minut. 

Model HCC701 został wyposażony w stylowy i elegancki 

wyświetlacz LED prezentujący pozostały czas pracy oraz 

poziom obciążenia silnika.  

Ostrza maszynki HCC701 są wykonane z niezwykle 

wytrzymałej ceramiki. Łatwo je także odłączyć od głowicy, co 

sprawia, że są łatwe i wygodne w czyszczeniu. 
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Wymienne grzebienie pozwalające regulować długość 

strzyżenia (3 – 18 mm) zapewniają prostotę i wygodę 

użytkowania. Precyzyjna regulacja strzyżenia w zakresie 1-1,9 

mm. 

W zestawie znajdziemy praktyczne etui, które pomieści 

maszynkę razem ze wszystkimi akcesoriami, 6 grzebieni 

dystansujących 3, 6, 9, 12, 15, 18 mm, zasilacz, stację ładującą, 

szczoteczkę do czyszczenia, olej maszynowy oraz pokrowiec. 

Funkcje i specyfikacja HCC701: 

• Wymienne grzebienie regulujące długość strzyżenia 3-

18 mm 

• Precyzyjna regulacja strzyżenia w zakresie 1-1,9 mm 

• Zasilanie akumulatorowo-sieciowe 

• Wyświetlacz prezentujący pozostały czas pracy oraz 

poziom obciążenia silnika 

• Ostrza wykonane z ceramiki 

• Szybkie ładowanie w 90 minut, czas pracy do 180 minut 

na jednym ładowaniu 

• Akumulatory litowe bez efektu pamięci 

• Etui podróżne, stacja ładująca, olej maszynowy, 

szczoteczka i grzebień w zestawie 

• Kod EAN: 5901750505027 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 199 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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