
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 15 grudnia 2022 – Blaupunkt, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów branży 

Elektroniki Użytkowej w Europie, wprowadza do 

oferty nowy model 2.2 kanałowego soundbara 

LS180, który pozwoli Ci cieszyć się niebywałym 

brzmieniem filmów, muzyki oraz wszelkich innych 

programów dostępnych w Twoim domu. 

Model LS180 został wyposażony w moduł Bluetooth, który 

umożliwia zarówno podłączenie urządzenia do telewizora, jak 

również na bezprzewodowe przesyłanie muzyki z innych 

urządzeń Bluetooth, takich jak smartfony i tablety. To 

umożliwia słuchanie swoich ulubionych utworów w zupełnie 

innej jakości dźwięku, bowiem LS180 zapewnia nietuzinkowy 

dźwięk w całym paśmie częstotliwości.. 

Zastosowane w LS180 złącze HDMI, posiadające kanał zwrotny 

ARC, pozwala na podłączenie soundbara do telewizora  

i uzyskanie najlepszej jakości przesyłania danych w obu 

kierunkach, włączając w to sterowanie. Dzięki temu regulując 

głośność pilotem od telewizora możemy jednocześnie 

zwiększyć poziom głośności soundbara. 

Soundbar  posiada również cyfrowe wejście optyczne, które 

może być podłączone do innych cyfrowych urządzeń, takich 

jak odtwarzacz DVD, czy dekoder telewizji cyfrowej DVB. 

Dostępne wejście AUX umożliwia podłączenie wszelkich 

innych źródeł dźwięku, dysponujących odpowiednim wyjściem 

sygnału audio. LS180 producent wyposażył także  

w odtwarzacz USB, do którego możesz podłączyć wszelkiego 

rodzaju przenośne pamięci USB z nagraną na nich ulubioną 

muzyką w formacie MP3.  

Na wyświetlaczu LED sprawdzisz informacje o aktualnie 

wybranym źródle dźwięku. Komfortu obsługi dopełni pilot do 

zdalnej obsługi urządzenia.  
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Urządzenie posiada wbudowany wzmacniacz, który generuje 

łącznie 100 Watt mocy RMS. Przednie głośniki otrzymują po 

20 Watt RMS na kanał, a dodatkowe dwa głośniki 

niskotonowe, zamontowane na górnym panelu, zasilane są 

mocą 30 Watt RMS każdy.  

Jak najlepsze doznania dźwiękowe, w zależności od rodzaju 

odtwarzanego dźwięku, zapewnia wbudowany korektor 

parametrycznych, z dostępnymi zdefiniowanymi ustawieniami 

takimi jak: muzyka, film, wiadomości, dźwięk przestrzenny. 

Oprócz tego możliwe jest oddzielne regulowanie wysokich  

i niskich częstotliwości. 

Dołączone do zestawu akcesoria do montażu na ścianie 

umożliwiają jego montaż naścienny, ale możliwe jest również 

umieszczenie listwy głośnikowej na szafce przed telewizorem. 

Soundbar LS180 to niezbędne urządzenie w nowoczesnym 

domu lub minimalistycznie urządzonym mieszkaniu. W obu 

przypadkach wypełnia pomieszczenie intensywnym, 

a jednocześnie wysokiej jakości brzmieniem. 

 

Funkcje i specyfikacja: 

 

• Bezprzewodowe połączenie Bluetooth 

• Wejście optyczne 

• Wejście HDMI (ARC) 

• Odtwarzacz USB 

• Wejście AUX 

• Wzmacniacz cyfrowy z DSP 

• Wbudowane 2 głośniki niskotonowe 

• Moc wyjściowa RMS – 2 x 20 W + 2 x 30 W 

• Wyświetlacz LED 

• Pilot zdalnego sterowania 

• Zasilanie: 110V-240V ~ 50/60 Hz 

• Akcesoria do montażu na ścianie 

• Wymiary soundbara: 900 (szer.) x 70 (wys.) x 118 (gł.) mm 

• Waga: 3,82 kg 

• Kod EAN: 5901750506017 

 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  549 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, elektronarzędzia, narzędzia i akcesoria 

ogrodowe, 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, elektronarzędzi, narzędzi i 

akcesoriów ogrodowych 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, 

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 2020 firma kolejny raz dołączyła 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. +48 22 688 08 00 
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