
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa, 11 października 2022 

BLAUPUNKT, niemiecka ikona jakości, jeden 

z liderów branży Elektroniki Użytkowej w 

Europie, wprowadza do oferty System 

Audio MB06.2 - najwyższej jakości 

przenośny sprzęt nagłaśniający, który 

zapewni doskonałe doznania muzyczne w 

każdych warunkach.  

MB06.2 to urządzenie jest idealnym rozwiązaniem podczas 

wszelkiego rodzaju imprez plenerowych i domowych. Solidna 

konstrukcja, mocny wzmacniacz, duża liczba źródeł dźwięku, 

oświetlenie LED  oraz potężna moc 500 W czynią z systemu 

MB06.2 obowiązkowe wyposażenie każdej imprezy i idealną 

alternatywę dla zwykłych radioodtwarzaczy lub wież 

muzycznych. 

Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowe 

odtwarzanie swojej ulubionej muzyki z urządzeń przenośnych 

takich jak smartfony czy tablety. Na przednim panelu znajduje 

się port USB oraz slot na karty SD o maksymalnej pojemności 

do 32 GB, umożliwiając użytkownikowi także odtwarzanie 

plików audio zapisanych na kartach SD lub wszelkiego rodzaju 

przenośnych pamięciach USB. Kolejnym wejściem, 

znajdującym się na bocznej ściance obudowy głośnika, 

jest port AUX, dzięki któremu możliwe jest podłączenie 

wszelkich dodatkowych, przewodowych źródeł dźwięku. 

Urządzenie obsługuje pliki muzyczne zapisane w 

najpopularniejszych obecnie formatach audio, czyli MP3 i 

WMA. MB06.2 posiada również wbudowany tuner FM z 

możliwością zapamiętania 99 stacji, co pozwoli Ci słuchać 

swojej ulubionej rozgłośni bez potrzeby każdorazowego 

wyszukiwania częstotliwości. 
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Model MB06.2 posiada również funkcję TWS (True Wireless 

Stereo), czyli możliwość połączenia ze sobą dwóch takich 

samych głośników, aby muzyka grała jeszcze głośniej i 

dostarczała przyjemności na jeszcze większej powierzchni. Po 

poprawnym uruchomieniu i sparowaniu urządzeń uzyskujemy 

również klasyczny efekt stereofonii. 

Dźwięk możesz dostosować do swoich preferencji oraz 

aktualnie słuchanej muzyki, dzięki equalizerowi oferującemu 

tryby normal, rock, pop, classic, jazz oraz news. Oprócz tego 

urządzenie posiada odrębną regulację basów i sopranów 

realizowaną za pomocą pokręteł na głównym panelu. 

Wbudowana funkcja karaoke z dołączonym 

mikrofonem przewodowym pomoże rozkręcić każde przyjęcie 

i zapewni mnóstwo frajdy, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 

Włącz podkład swojej ulubionej piosenki, chwyć za mikrofon i 

poczuj się jak gwiazda estrady! 

Oprócz zalet wynikających ze specyfikacji technicznej systemu, 

mocną stroną MB06.2 jest również ergonomia oraz wygoda 

użytkowania. Urządzeniem możesz sterować zdalnie za 

pomocą dołączonego pilota, poręczny uchwyt pozwoli 

swobodnie przemieszczać głośnik, a gumowe podkładki i 

odpowiednia waga to gwarancja, że sprzęt będzie stał 

stabilnie na każdej płaskiej powierzchni. 

Jeśli chciałbyś zabrać MB06.2 np. na piknik, 

wbudowany akumulator pozwoli na 3,5 godziny odsłuchu 

bezprzewodowego. Gdy energia w akumulatorze zacznie się 

wyczerpywać, zawsze możesz podłączyć głośnik do zasilania 

sieciowego. Czas pełnego naładowania akumulatora wynosi 

zaledwie 5 godzin. 

Efektowne oświetlenie LED sprawi, że Twoja impreza zamieni 

się w prawdziwe klimatyczne disco, a Twoi goście poczują 

atmosferę jak na klubowym parkiecie.  

Przekonaj się już teraz jak dobrze może brzmieć Twoja 

ulubiona muzyka z systemem MB06.2 zarówno w domu, jak i 

w plenerze!  
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Funkcje i specyfikacja MB06.2: 

• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil 

audiostreaming (A2DP) 

• Funkcja bezprzewodowego stereo (TWS) 

• Odtwarzacz USB/SD (do 32 GB) 

• Odtwarzanie plików MP3/WMA 

• Radio FM z pamięcią 99 stacji 

• Equalizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, News 

• Funkcja karaoke z mikrofonem w zestawie 

• Pilot zdalnego sterowania 

• Wejście AUX 

• Oświetlenie LED 

• Całkowita moc muzyczna: 500 W 

• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator 12 V 5 Ah 

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

• Czas pracy na baterii: 3-4 godziny 

• Czas ładowania: około 5 godzin 

• Wymiary: 294 (szer.) x 378 (wys.) x 205 (gł.) mm 

• Waga: 7,2 kg 

• Kod EAN: 5901750505096 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 699 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  
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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 

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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