
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 2 grudnia 2021 – Blaupunkt, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów 

branży Elektroniki Użytkowej w Europie, 

rozszerza portfolio radiobudzików o dwa 

nowe modele – CR60BT oraz CR65BT. 

 

Radiobudzik to urządzenie, które w domu posiada każdy. Jego 

podstawową funkcją jest wskazanie aktualnej godziny oraz budzenie 

przyjemnymi dźwiękami użytkownika. 

Model CR60BT oraz CR65BT marki Blaupunkt, wyróżniają się 

spośród innych dostępnych na rynku modeli radiobudzików, 

drewnianą obudową z bass reflexem zapewniająca lepszy dźwięk. 

Radiobudziki te, poza funkcją budzenia alarmem radia lub 

brzęczykiem, umożliwiają także bezprzewodowe odtwarzanie 

muzyki ze smartfonów i tabletów. Gwarantuje to funkcja Bluetooth, 

w którą producent wyposażył oba modele. Słuchanie ulubionej 

rozgłośni radiowej zapewnia radio FM PLL z pamięcią 60 stacji 

radiowych, co daje możliwość wybrania i zapamiętania tych 

najbardziej bliskich naszym upodobaniom. Model CR60BT oraz 

CR65BT wyposażone są w teleskopową antenę FM, co zapewnia 

lepszy odbiór stacji.  

Duży, wyraźny wyświetlacz LED ułatwia codzienną obsługę 

radiobudzików, a także umożliwia regulację przyciemnienia w 

zależności od pory dnia lub preferencji.  

Dodatkowo, komfortu obsługi modelu CR65BT dopełnia panel 

sterowania, dzięki któremu można szybko ustawić alarm budzenia 

lub zmienić głośność radia. Komfortu obsługi dopełnia panel 

sterowania wraz z pokrętłem 

Największych śpiochów obudzi funkcja podwójnego alarmu i 

drzemki! 
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Funkcje i specyfikacja CR60BT: 

• Radio FM PLL z pamięcią 60 stacji 

• Zegar z funkcją podwójnego alarmu i drzemki 

• Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki 

ze smartfonów i tabletów 

• Duży wyświetlacz LED 

• Regulowane przyciemnianie wyświetlacza 

• Alarm radiem lub brzęczykiem 

• Zasilacz sieciowy: DC 5 V 1,2 A 

• Podtrzymanie pamięci: CR2032 (nie załączona w 

zestawie) 

• Wymiary: 200 (szer.) x 85 (wys.) x 68 (gł.) mm 

• Waga: 0,53 kg 

• Kod EAN:  5901750505072 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 149 zł 

 

Funkcje i specyfikacja CR65BT: 

• Radio FM PLL z pamięcią 60 stacji 

• Zegar z funkcją podwójnego alarmu i drzemki 

• Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki 

ze smartfonów i tabletów 

• Duży wyświetlacz LED 

• Regulowane przyciemnianie wyświetlacza 

• Alarm radiem lub brzęczykiem 

• Zasilacz sieciowy: DC 5 V 1,2 A 

• Podtrzymanie pamięci: CR2032 (nie załączona w 

zestawie) 

• Wymiary: 190 (szer.) x 90 (wys.) x 70 (gł.) mm 

• Waga: 0,53 kg 

• Kod EAN:  5901750505089 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 149 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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