
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 10 maja 2022 – Blaupunkt, niemiecka 

ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki 

Użytkowej w Europie, rozbudowuje kategorię 

Mikrowieże o model MS20BK, który cechuje 

ergonomiczny kształt all-in-one (wszystkie 

komponenty w jednej, drewnianej obudowie), co 

pozwala ustawić mikrowieżę w dowolnym miejscu 

Twojego mieszkania. 

Mikrowieża MS20BK marki Blaupunkt to idealne rozwiązanie do 
domu i na małe przyjęcia w gronie znajomych. Właściwy nastrój i 
dobrze dobrana, wysokiej jakości muzyka to najważniejsze punkty 
przy realizacji takich spotkań. W jednej, drewnianej obudowie w 
klasycznym czarnym kolorze, połączono wszystkie funkcje oraz 
głośniki, dzięki czemu rozmiar urządzenia jest mniejszy i dopasuje 
się do absolutnie każdego wnętrza. 
 

Model MS20BK wyposażony jest w odtwarzacz do odtwarzania 
klasycznych płyt CD, który poza tradycyjnym formatem CD-Audio, 
umożliwia odtwarzanie plików MP3 z ulubionymi utworami. 
Wbudowany moduł Bluetooth, który obsługuje bezprzewodową 
transmisję plików muzycznych zawartych w kompatybilnych 
urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony czy tablety, 
umożliwia odtwarzanie wybranych piosenek zapisanych na 
powyższych urządzeniach. Użytkownik ma również do dyspozycji 
wbudowany tuner obsługujący częstotliwości FM i mający 
możliwość wprowadzenia do pamięci aż 40 ulubionych stacji 
radiowych. 

Wbudowane gniazdo USB pozwala na podłączenie wszelkich 
kompatybilnych przenośnych nośników USB i odtwarzanie z nich 
plików muzycznych zapisanych w formacie MP3. Wejście AUX 
pozwala zaś na przewodowe podłączenie wszelkich innych 
urządzeń, które posiadają wyjście sygnału audio. 
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Na wyświetlaczu LED dostępny jest zegar z funkcją alarmu, dzięki 
czemu mikrowieżę można zaprogramować tak, aby włączała się 
automatycznie o wcześniej ustalonej godzinie.  

Urządzenie posiada wbudowany wzmacniacz o mocy 40 W RMS 
oraz regulację wysokich i niskich tonów, co oferuje bardzo dobre 
brzmienie. W celu dopasowania profilu brzmienia do rodzaju 
odsłuchiwanego materiału dostępny jest korektor z fabrycznymi 
ustawieniami typu POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, NORMAL. Funkcja 
LOUDNESS, która podnosi poziom wysokich i niskich tonów, 
pozwala natomiast zwiększyć ogólną dynamikę dźwięku. 

Do modelu MS20BT dołączony jest również pilot zdalnego 
sterowania, za pomocą którego możliwa jest pełna obsługa 
wszystkich dostępnych funkcji, co dopełnia komfortu obsługi. 

Z tą wieżą rozkręcisz niejedną imprezę! 

Funkcje i specyfikacja: 

• Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3/WMA 

• Obsługa formatów CD/-R/-RW/MP3/WMA 

• Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze 
smartfonów i tabletów 

• Radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 40 stacji 

• Wejście USB do odtwarzania muzyki 

• Moc maksymalna: 120 W (2 x 60 W) 

• Moc wyjściowa: 40 W RMS (2 x 20 W) 

• Equalizer Rock/Pop/Class/Jazz/Normal  

• Zegar z alarmem 

• Wyświetlacz LED 

• Wejście AUX Wyjście RCA 

• Pilot zdalnego sterowania 

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

• Wymiary urządzenia: 400 (szer.) x 127 (wys.) x 217 (gł.) mm 

• Waga: 3,6 kg 

• Kod EAN: 5901750505300 

 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 449 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, 

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 Baniosze 

k/Warszawy, jako największe dwupoziomowe 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: 

05-532 Baniocha, ul. Puławska 12tel./fax +48 22 688 08 00 
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