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Rowery elektryczne Blaupunkt dla niej i dla niego!

Firma Blaupunkt, znana jako innowacyjny dostawca samochodowych rozwiązań multimedialnych i nawigacyjnych,
rozpoczęła swoją działalność na rynku e-mobilności wprowadzając dwa modele rowerów elektrycznych.

Nowe rowery składane „Carla 180” oraz „Carl 280” to nie tylko bardzo wydajny silnik i akumulator, lecz również
praktyczność w użytkowaniu: oba modele są wyposażone w inteligentny mechanizm, dzięki któremu złożenie roweru
zajmuje 5 sekund, a jednocześnie zapewniają wysoce przyjemną i komfortową jazdę z prędkością do 25 km/h. Dzięki
temu rowery elektryczne doskonale nadają się jako środek transportu do pracy lub stacji kolejowej, aby przesiąść się do
pociągu, a następnie znów kontynuować podróż rowerem.
Model Carla 180 będzie idealnym rozwiązaniem dla wszystkich cyklistek, zaś Carl 280 spełni oczekiwania aktywnych
rowerzystów. Wracając do domu po długim dniu w biurze lub męczącym spotkaniu, niezaprzeczalną zaletą okaże się
to, że oba modele są bardzo lekkie i posiadają opcjonalną torbę, która okaże się niezbędna, aby schować rower
przesiadając się np. do metra czy autobusu. Zarówno Carlę 180, jak i Carla 280 docenią ludzie młodzi, jak i osoby
starsze, dla których jazda rowerem elektrycznym będzie ogromnym ułatwieniem.
Składany 16-calowy rower elektryczny „Carla 180” w stylowym białym kolorze, o wymiarach po złożeniu 680 mm
(dł.) x 380 mm (szer.) x 630 mm (wys.), to wspaniały środek transportu w każdej sytuacji. Rower waży tylko 13,8 kg,
dzięki czemu jest jednym z najlżejszych modeli w swojej kategorii. Podobnie jak jego 20-calowy męski odpowiednik –
„Carl 280”, posiada potężny silnik o mocy 250 W/36 V i momencie obrotowym 35 Nm, który wspomaga rowerzystę
podczas jazdy. Użytkownik ma do dyspozycji pięć trybów jazdy umożliwiających poruszanie się z maksymalną
prędkością 25 km/h. Wydajny akumulator litowo-jonowy LG (7,8 Ah / 280 Wh) zapewnia zasięg od 50 do 70 km przy
całkowicie naładowanym akumulatorze. Ponowne naładowanie w celu uzyskania pełnej mocy zajmuje około 3,5
godziny. Akumulator zintegrowany jest wewnątrz aluminiowej ramy znajdującej się w środkowej części roweru, co
zapewnia idealne wyważenie pojazdu.
Większy model „Carl 280” w stonowanym czarnym matowym kolorze waży 17,7 kg przy wymiarach po złożeniu 780
mm (dł.) 380 mm (szer.) 710 mm (wys.). Siedmiobiegowy napęd Shimano SIS oraz widelec amortyzujący, a także
hybrydowe opony i mechaniczne hamulce tarczowe zapewniają komfortową i przyjemną jazdę na każdej nawierzchni.
Solidne opony gwarantują dobrą przyczepność na mokrych ulicach oraz nieutwardzonych drogach.
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Oba modele „Carl” i „Carla” posiadają błotniki i oświetlenie LED, zapewniające dobrą widoczność, również w nocy.
Komputer rowerowy z wyświetlaczem LCD i inteligentnym system zarządzania akumulatorem informuje o stanie
naładowania baterii, prędkości, pokonanym dystansie i czasie jazdy.
Nowe rowery elektryczne marki Blaupunkt są dostępne w sprzedaży od czerwca 2018 r. w rekomendowanych cenach
detalicznych wynoszących odpowiednio: Carla 180 – 3999 zł, Carl 280 – 4999 zł.

strona 2 / 3

newss.pl

Rowery elektryczne Blaupunkt dla niej i dla niego!

Blaupunkt:
Powstanie firmy datowane jest na 1923 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,
oświetlenie, rowery elektryczne, baterie, duże AGD do zabudowy.
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, Clarion, Audiomedia, Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector czy Morel, a
także produktów z kategorii małego AGD 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, TABBERT, GIMEX, FLAMEFIELD oraz dystrybutorem
marek MOVERA, FRANKANA , REIMO, DOMETIC, ISABELLA, VENTURA, KNAUS.
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 2017 firma
kolejny raz dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”.
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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