
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 22.02.2023 

 

BLAUPUNKT, niemiecka ikona jakości, jeden  

z liderów branży Elektroniki Użytkowej  

w Europie, rozszerza kategorię „Radioodtwarzacze 

przenośne” o model PP30BT JOBSITE. 
 

Muzyka umila nam każdy dzień, jest obecna w naszych 

domach i w firmach. Niezastąpiona okazuje się także  

w warsztacie, w trakcie remontu lub budowy, wypełniając 

przestrzeń przyjemnymi dźwiękami lub informując  

o najświeższych informacjach z kraju i świata.  

 

PP30BT JOBSITE marki BLAUPUNKT to przenośny 

radioodtwarzacz budowlany posiadający, poza zasilaniem 

sieciowym, wbudowany akumulator 7,4 V (2200 mAh). 

Doskonale zatem sprawdza się w miejscach, w których brakuje 

możliwości stałego podpięcia pod sieć elektryczną. Długi czas 

pracy na akumulatorze od 7 do 10 h, wystarczy na cały dzień 

słuchania muzyki w trakcie wykonywanej pracy. 

 

Model PP30BT JOBSITE wyposażony został w moduł 

Bluetooth, który umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń 

przenośnych wyposażonych w tę funkcję. Dzięki temu możliwe 

jest odtwarzanie ulubionych utworów zapisanych w pamięci 

urządzenia lub korzystanie z dostępnych serwisów 

streamingowych. Gdy używamy radioodtwarzacza w miejscach, 

gdzie zasięg odbioru sygnału FM jest ograniczony, dzięki 

funkcji Bluetooth, możemy korzystać z radia internetowego 

lub aplikacji mobilnych naszych ulubionych stacji radiowych, 

przesyłając sygnał audio z naszego telefonu do niniejszego 

urządzenia. 

 

Radioodtwarzacz ten posiada wejście AUX umożliwiające 

podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, także radio FM  

z możliwością zaprogramowania 20 stacji radiowych. 

Zainstalowana elastyczna antena prętowa zapewnia wysoką 

czułość i dobrą jakość odbioru ulubionych stacji radiowych, 
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zaś dzięki swojej sprężystej konstrukcji jest ona odporna na 

złamania lub inne uszkodzenia mechaniczne. 

 

Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem poinformuje nas, 

którą funkcję urządzenia uruchomiliśmy lub jaką częstotliwość 

radia wybraliśmy.   

 

Urządzenie jest solidne i wytrzymałe za sprawą specjalnej 

konstrukcji obudowy z dodatkowymi elementami gumowymi 

chroniącymi urządzenie przed uszkodzeniem podczas upadku. 

W połączeniu z lekką wagą urządzenia (2,37 kg), 

kompaktowymi wymiarami i jego prostą obsługą, czyni to 

model PP30BT JOBSITE radioodtwarzaczem, który idealnie się 

sprawdzi w mało sprzyjających warunkach. 

 

Funkcje i specyfikacja PP30BT JOBSITE: 

• Bluetooth do odtwarzania muzyki 

• Radio FM z pamięcią 20 stacji 

• Wejście AUX 

• Wyświetlacz LCD z podświetleniem 

• Elastyczna antena prętowa 

• Moc wyjściowa: 5 Watt RMS 

• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator 7,4 V (2200 mAh) 

• Zasilanie sieciowe AC: 230 V~50 Hz 

• Czas pracy na akumulatorze: 7-10 godzin 

• Czas ładowania: 6-8 godzin 

• Wymiary: 198 (szer.) x 280 (wys.) x 194 (gł.)mm 

• Waga: 2,37 kg 

• Kod EAN: 5901750506338 

Sugerowana cena detaliczna: 349 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 
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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 

 

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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