
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa, 22 czerwca 2022 – BLAUPUNKT, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów 

branży Elektroniki Użytkowej w Europie, 

wprowadza do oferty radioodtwarzacz 

przenośny BB16PK, który dołącza do już 

obecnych na rynku i cenionych przez 

Klientów modeli w dwóch innych kolorach 

BB16BK i BB16WH. 

BB16PK to przenośny boombox, który pozwoli cieszyć Ci się 

Twoją ulubioną muzyką wszędzie tam gdzie chcesz i umożliwi 

odtworzenie wielu różnych formatów. Możesz słuchać płyt CD, 

radia FM, podłączyć pamięć USB lub jakiekolwiek inne źródło 

dźwięku za pomocą złącza AUX. W przypadku tego modelu 

możesz również odtwarzać wszelkie materiały nagrane na 

analogowych kasetach. 

Ten przenośny radioodtwarzacz umożliwia odtwarzanie 

wszystkich płyt CD audio, sfinalizowanych płyt CD-R z 

zapisanymi plikami MP3 oraz płyt wielokrotnego zapisu CD-

RW. Odtwarzacz posiada funkcję szybkiego wyboru, gdy na 

płycie znajduje się więcej niż 10 utworów. Jest to bardzo 

przydatna funkcja podczas odtwarzania pokaźnej ilości ścieżek 

zapisanych w formacie MP3. Możliwe jest również przełączanie 

pomiędzy folderami, co zdecydowanie usprawnia dotarcie do 

żądanego utworu. Dodatkowo istnieje możliwość 

zaprogramowania własnej listy odtwarzania – w przypadku 

zwykłej płyty możemy ustalić kolejność odtwarzania dla 20 

utworów i aż 99 w przypadku plików MP3. Dostępna jest też 

funkcja powtarzania pojedynczego utworu, całej płyty, folderu 

oraz wybór odtwarzania losowego. Funkcja „Intro” pozwoli na 

odtworzenie pierwszych 10 sekund każdej ścieżki zapisanej na 

płycie. 
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Wbudowany tuner FM pozwala na zapisanie w pamięci do 40 

stacji radiowych. Istnieje możliwość skanowania stacji 

radiowych i ich automatycznego zapisywania w pamięci. 

Dostępny jest również tryb manualny, który pozwala na 

zapisanie ulubionych stacji radiowych pod wybranym przez 

użytkownika numerem. 

BB16PK posiada również gniazdo USB do podłączenia 

wszelkich nośników z zapisanymi plikami MP3. Odtwarzacz 

automatycznie zdekoduje i odtworzy zapisane na przenośnej 

pamięci USB utwory. Możliwości odtwarzania są dokładnie 

takie same jak w przypadku płyt CD. 

Boombox ten jako nieliczny na rynku posiada również funkcję 

odtwarzania kaset. Możliwe jest zatem odtwarzanie zarówno 

muzyki, bajek, jak i wszelkich innych materiałów zapisanych na 

tych analogowych nośnikach. Odtwarzacz posiada również 

funkcje nagrywania, więc jeśli chcesz utrwalić jakiś program 

radiowy, lub jakikolwiek inny materiał z odtwarzacza płyt CD 

lub USB jest to możliwe w tym urządzeniu. 

Dodatkowo w tylnej części obudowy dostępne jest gniazdo 

AUX, dzięki któremu możliwe jest podłączenie wszelkich 

innych urządzeń, które posiadają analogowe wyjście dźwięku. 

Wystarczy proste połączenie i można się cieszyć zdecydowanie 

lepszą jakością dźwięku. 

Obok wyjścia AUX dostępne jest gniazdo słuchawkowe, dzięki 

któremu możemy podłączyć opcjonalny zestaw słuchawkowy i 

cieszyć się dyskretnym odsłuchem każdego wybranego źródła 

dźwięku. 

BB16PK posiada wbudowany wzmacniacz o łącznej mocy 

wyjściowej 3 W RMS i może być zasilane zarówno z sieci 

elektrycznej, jak również za pomocą 6 wymiennych baterii. 

Dzięki temu urządzenie może służyć jako odtwarzacz 

stacjonarny lub jako przenośne źródło rozrywki. 

Funkcje i specyfikacja BB16PK: 

• Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3 

• Tuner FM PLL z pamięcią 40 stacji 

• Odtwarzacz kasetowy 

• Wejście USB do odtwarzania muzyki 

• Moc wyjściowa: 2 x 1,7 Watt RMS 
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• Teleskopowa antena radiowa 

• Wyświetlacz LCD 

• Wejście audio mini-jack 3,5 mm 

• Gniazdo słuchawkowe 

• Zasilanie bateryjne: 6 × 1,5 V / R20 (zestaw nie zawiera baterii) 

• Zasilanie sieciowe: AC 230 V ~50 Hz 

• Wymiary: 285 (szer.) x 213 (wys.) x 140 (gł.) mm 

• Waga: 1,68 kg 

• EAN: 5901750505508 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 249 zł 

 

 

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, grille i 

akcesoria ogrodowe. 

 

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 czteropoziomowe 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 
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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 12, tel./fax +48 22 688 08 00 
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