
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 18 listopada 2021 – Blaupunkt, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów 

branży Elektroniki Użytkowej w Europie, 

rozszerza portfolio radioodtwarzaczy 

przenośnych o nowy model BB7WH. W 

ofercie marki znajduje się odpowiednik 

wprowadzanego na rynek modelu - BB7BK 

w kolorze czarnym, który został z 

powodzeniem przyjęty przez Klientów. 

 

Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Słuchamy jej w domu, 

podczas przygotowywania posiłków, w samochodzie, w pracy, 

podczas nauki, czy na pikniku. Dzień wypełniony dźwiękami 

ulubionych utworów upływa niezwykle przyjemnie. Jednym z 

urządzeń, na których słuchanie muzyki jest niezwykle 

popularne, jest radioodtwarzacz typu boombox. Można je 

spotkać w pokoju nastolatka, sali lekcyjnej, w biurze. Są 

obecne wszędzie tam, gdzie wymagany jest subtelny podkład 

muzyczny lub odsłuch materiałów szkoleniowych. Łatwa 

obsługa oraz duża funkcjonalność sprawiają, że cieszą się one 

nieustającym powodzeniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, 

jak i osób dorosłych. 

Model BB7WH marki Blaupunkt to odbiornik radiowy FM z 

funkcją cyfrowej syntezy PLL. Oznacza to, że dzięki 

wykorzystaniu funkcji automatycznego wyszukiwania i 

zapisywania dostępnych stacji radiowych proces strojenia 

radia jest bardzo łatwy i nie zajmuje wiele czasu. Co więcej, w 

pamięci urządzenia można zapisać nawet 20 ulubionych 

rozgłośni radiowych. 
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BB7WH, wyposażony w odtwarzacz CD z odczytem plików 

MP3 i port USB do odtwarzania muzyki, jest urządzeniem, 

które spełni zróżnicowane wymagania muzyczne. Wystarczy 

włożyć płytę lub pendrive do czytnika, by cieszyć się 

ulubionymi przebojami. 

Dużym atutem tego modelu jest możliwość podłączenia do 

niego, za pomocą wejścia audio mini-jack 3,5 mm, 

zewnętrznych urządzeń odtwarzających dźwięk np. 

odtwarzacza MP3 czy laptopa. Użytkownik ma również do 

swojej dyspozycji wyjście słuchawkowe, dzięki czemu nawet 

głośne słuchanie muzyki nie przeszkodzi innym domownikom 

w codziennych zajęciach. 

Czytelny wyświetlacz LCD i łatwa obsługa boomboxa BB7WH 

sprawiają, że jest on doskonałą propozycją dla każdego z nas. 

Świetnie sprawdzi się np. jako odtwarzacz audiobooków, który 

można postawić przy łóżku dziecka lub w pokoju dziadków. 

Niezbędny okaże się również podczas prowadzenia lekcji na 

sali dydaktycznej. 

Dzięki zasilaniu sieciowo-bateryjnemu model BB7BK sprawdzi 

się także na pikniku czy podczas spotkania z przyjaciółmi na 

skateparku. 

Funkcje i specyfikacja BB7WH: 

• Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3 

• Radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 20 stacji 

• Wejście USB do odtwarzania muzyki 

• Moc wyjściowa: 2 x 1,2W RMS 

• Teleskopowa antena radiowa 

• Wyświetlacz LCD 

• Wyjście słuchawkowe mini-jack 3,5mm 

• Wejście audio mini-jack 3,5mm 

• Zasilanie bateryjne: 6×1.5V / LR14 (zestaw nie zawiera baterii) 

• Zasilacz sieciowy: AC 230V~50Hz 

• Wymiary: 230 (szer.) x 110 (wys.) x 240 (gł.) mm 

• Waga: 1,15 kg 

• Kod EAN: 5901750505294 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 199 zł 

 

- KONIEC – 
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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 

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”. 
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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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