INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 maja 2018 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki Prime3, wprowadza do oferty
termowentylator PTC SFH71.
Model SFH71 marki PRIME3 to urządzenie, które pomoże nam się skutecznie ogrzać
w chłodne dni i schłodzić w trakcie upału. Okaże się niezbędny nie tylko wówczas,
gdy za oknem sroga zima, ale również w zimne poranki lub ciepłe, słoneczne dnia np.
w trakcie wiosennego lub letniego pobytu w domku letniskowym. Niewątpliwą zaletą
urządzenia jest jego bardzo cicha praca (do 48dB), dzięki czemu nie zakłóci ona
panującej w pomieszczeniu ciszy np. wtedy gdy pozostali domownicy jeszcze śpią.
Dzięki poręcznemu pokrętłu, model SFH71 pozwala na regulację temperatury
dwustopniowo: 700 W oraz 1400W, co w połączeniu z maksymalną mocą grzewczą
35W tworzy z niego wydajne urządzenie niezbędne w każdym domu. Funkcja
zimnego nadmuchu pozwala również na dopasowanie temperatury do wymagań
użytkownika. Przepływ wydmuchiwanego powietrza wynosi 142 m³/h, co pozwala na
ogrzanie pomieszczenia do 20m2.
Dzięki wbudowanemu wydajnemu, ceramicznemu elementowi grzejnemu PTC,
urządzenie nagrzewa się także zdecydowanie szybciej i wolniej traci ciepło aniżeli
zwykłe termowentylatory. Ceramiczny element grzewczy gwarantuje również dłuższą
żywotność urządzenia, a także mniejszą podatność na uszkodzenia.
Stylowa, czarno-srebrna obudowa urządzenia, jego kompaktowe rozmiary (głębokość
tylko 12 cm) oraz lekka waga sprawią, że wkomponuje się on także w każde
nowoczesne wnętrze.
Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•

Moc do 1400W, dwa poziomy mocy
Zimny nadmuch
Maksymalny przepływ powietrza 142m3/h
Zasilanie: 220-240V~50, 1400W
Wymiary: 12 x 19,5 x 25,5 cm
Waga: 1kg
EAN:5901750502446

Sugerowana cena detaliczna brutto: 89 zł
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- KONIEC –
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, Clarion, Audiomedia, Prime3,
Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector oraz Morel.
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, KOZIOL 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”.
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.
Informacja prasowa:
Katarzyna Dokowicz
PR & Marketing Manager
Katarzyna.dokowicz(at)Everpol.pl
tel. +48 519 141 499
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:
ul. Polna 6
05-500 Chyliczki
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