
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 22 marca 2022 – Blaupunkt, niemiecka 

ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki 

Użytkowej w Europie, wprowadza do oferty 

przenośne radio PR9BK z tunerem analogowym. 

Model PR9BK to doskonałe rozwiązanie dla każdego miłośnika 

muzyki podczas prac w przydomowym ogródku lub wypoczynku 

nad jeziorem. W połączeniu z unikatowym designem i niewielkim 

rozmiarem, sprawdzi się zarówno podczas plenerowych spotkań w 

gronie znajomych, jak i codziennego użytku domowego.  

Intuicyjna obsługa oraz prostota wykonania modelu PR9BK od 

Blaupunkt z pewnością zachwycą każdego wymagającego fana 

tradycyjnych odbiorników radiowych. Duża i czytelna skala 

częstotliwości dostępna w przedniej części obudowy, duże boczne 

pokrętło do strojenia stacji radiowych oraz wygodne małe pokrętło 

do regulacji głośności poprawia znacznie wygodę użytkowania 

urządzenia. 

Gniazdo słuchawkowe umiejscowione z boku obudowy, pozwoli na 

odsłuch dowolnych audycji o częstotliwości FM/AM np. w parku lub 

polu kempingowym, bez obawy przed zakłóceniem spokoju innym 

osobom w pobliżu. Podłącz słuchawki przewodowe do radia i ciesz 

się muzyką zawsze gdy masz na to ochotę! 

Czysty i klarowny odbiór sygnału radiowego Twoich ulubionych 

rozgłośni zapewni rozkładana antena teleskopowa, a wbudowany 

głośnik szerokopasmowy oraz wzmacniacz o mocy wyjściowej 0,8 W 

RMS zagwarantują ich należytą głośność.  

Model PR9BK posiada dwie możliwości zasilania. Zasilanie sieciowe 

(AC 230 V ~50 Hz) poprzez podłączenie kabla sieciowego do 

gniazdka oraz zasilanie bateryjne, wykorzystując 2 baterie UM1 

(R20). Tego typu rozwiązanie oferuje Ci nieograniczoną możliwość 

słuchania muzyki, niezależnie od miejsca w jakim się znajdujesz, w 

domu czy w plenerze.  
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Komfortu użytkowania radia przenośnego PR9BK dopełnia niewielka 

waga 0,65 kg oraz kompaktowy rozmiar. Dodatkowo producent 

wyposażył urządzenie w poręczną, składaną rączkę, co znacznie 

ułatwia jego transport i przechowywanie. 

Słuchaj ulubionych audycji w najlepszej jakości gdziekolwiek jesteś!  

Funkcje i specyfikacja: 

• Radio analogowe FM/AM 

• Gniazdo słuchawkowe 

• Moc wyjściowa: 0,8 W RMS 

• Teleskopowa antena radiowa 

• Zasilanie sieciowe: AC 230 V~50 Hz 

• Zasilanie bateryjne: 2 x UM1 (R20) (brak baterii w zestawie) 

• Wymiary: 232 (szer). x 130 (wys) x 69 (gł) mm 

• Waga: 0,65 kg 

• Kod EAN: 5901750505119 

 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 99 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 dystrybutorem najlepszych w 
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swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej, 

produktów małego AGD oraz pojazdów elektrycznych marek 

Blaupunkt i PRIME3, a także produktów firmy Audiotec Fischer. 

 

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. FENDT, HOBBY, KABE, 

MORELO, 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. Od roku 2017 należy 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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