
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 06.02.2023 

BLAUPUNKT, niemiecka ikona jakości, jeden  

z liderów branży Elektroniki Użytkowej  

w Europie, rozszerza kategorię „Nawilżacze 

powietrza” o nowoczesny model AHS902, 

stworzony z myślą o tym, by nawilżenie powietrza 

w naszej przestrzeni utrzymywało się na 

najlepszym dla naszego ciała poziomie. 
 

Niska wilgotność powietrza ma negatywny wpływ na nasze zdrowie  

i samopoczucie, m.in. wysusza skórę i błony śluzowe oraz zwiększa 

elektrostatyczność w pomieszczeniach. Najbardziej korzystna dla 

odpowiedniego funkcjonowania naszego organizmu jest wilgotność 

45-60 %, którą zapewnia nawilżacz AHS902.  

 

Urządzenie posiada czytelny i intuicyjny wyświetlacz dotykowy LED, 

pokazujący aktualny poziom wilgotności oraz temperaturę 

otoczenia. W razie potrzeby, np. aby nie zaburzać snu domowników, 

można go łatwo wygasić, włączając tryb nocny. Ponadto, nawilżacz 

AHS902 charakteryzuje się niezwykle cichą pracą co 30 dB. 

Wygodne połączenie poprzez aplikację Tuya, pozwala na 

monitorowanie wszystkich funkcji nawilżacza, jak również na 

odbieranie komunikatów z urządzenia, takich jak informacja o braku 

wody.  

Wachlarz funkcjonalności, które oferuje model AHS902 jest bardzo 

szeroki. Poza opcją produkowania mgiełki wodnej z wydajnością 450 

ml/h, znajdziemy w nim wbudowany generator jonów ujemnych, 

żywiczny filtr zmniejszający twardość wody oraz możliwość 

oczyszczania powietrza dzięki filtrowi HEPA H13 (zintegrowanemu  

z dodatkowym filtrem węglowym). 
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Nawilżacz powietrza AHS902 został również wyposażony w lampę 

UVC, której światło zabija bakterie, drobnoustroje i wirusy (w tym 

wirus grypy).  

Dostępna opcja gorącej mgły nie wychładza otoczenia podczas 

pracy, a osiągana temperatura (do 80oC) sterylizuje wodę. 

Ten model nawilżacza posiada także funkcję aromaterapii. 

Wystarczy zaaplikować parę kropel ulubionego olejku eterycznego 

do znajdującej się z tyłu szufladki, aby rozprowadzić relaksujący 

zapach po całym pomieszczeniu i oddać się błogiemu 

wypoczynkowi. 

Ważne jest, aby kontrolować poziom wilgotności podczas pracy 

nawilżacza, tak aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Model 

AHS902 został wyposażony w humidistat, tak aby maksymalnie 

ułatwić to zadanie. Podczas pracy monitoruje on na bieżąco poziom 

nawilżenia i automatycznie uruchamia się, gdy nawilżenie spadnie 

poniżej ustawionej wartości.  

Funkcje i specyfikacja AHS902: 

• Sterowanie za pomocą aplikacji Tuya 

• Oczyszczanie powietrza: filtr HEPA H13 zintegrowany z 

dodatkowym filtrem węglowym, dezynfekcja UVC 

• Wyświetlacz LED z panelem dotykowym z możliwością 

wygaszenia 

• Wbudowany generator jonów ujemnych 

• Maksymalna wydajność nawilżania mgiełka: > 450 ml/h 

• Funkcja utrzymywanie stałej wilgotności Humidistat w 

zakresie 40-80% 

• Funkcja gorącej mgły (80 oC) 

• Filtr wody żywiczny, zmniejszający twardość wody, 

funkcja aromaterapii 

• Bardzo cicha prawa (głośność poniżej 30 dB) 

• Zbiornik na wodę 4,5 l, możliwość uzupełniania 

zbiornika od góry 

• Wytrzymały przetwornik o wysokiej częstotliwości, 

drobinki wody o średnicy mniejszej niż 5 μm 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 225 W 

• Wymiary: 25 x 15,5 x 28 cm 

• Waga: 1,7 kg 

• Kod EAN: 5901750506314 
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Sugerowana cena detaliczna: 549 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 tj. 

Blaupunkt, PRIME3, Audiomedia, Brax, Helix, Match, a także 

produktów z kategorii małego AGD, elektronarzędzi, narzędzi i 

akcesoriów ogrodowych oraz pojazdów elektrycznych marki 

Blaupunkt. 2N-Everpol Sp. z o.o. jest także dystrybutorem firmy 

Autel – producenta ładowarek do samochodów elektrycznych. 

 

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, TABBERT, 

GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOL i CRESPO.  

 

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 
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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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