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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  28 sierpnia 2018 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki Prime3, wprowadził do oferty nową 

kategorię przenośnych głośników Bluetooth, a wraz z nią model 

„XPLODE” APS21. 

 

Każdy z nas lubi imprezy na świeżym powietrzu. Zabawa przy dźwiękach muzyki na plaży, w 

miejskim parku podczas pikniku czy w ogrodzie to miło spędzony czas z rodziną i 

przyjaciółmi. Te miłe sympatyczne chwile idealnie umilą czyste dźwięki ulubionych utworów 

płynące z przenośnego głośnika „XPLODE” APS21 dostępnego w portfolio marki PRIME3. 

Moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych 

takich jak smartfony czy tablety. Port USB oraz slot na karty SD o maksymalnej pojemności 

do 32 GB, umożliwiają użytkownikowi także odtwarzanie plików audio zapisanych na kartach 

SD lub wszelkiego rodzaju przenośnych pamięciach USB. Kolejnym wejściem, znajdującym 

się z tyłu urządzenia jest port AUX, dzięki któremu możliwe jest podłączenie wszelkich 

dodatkowych, przewodowych źródeł dźwięku. Tuner FM z możliwością zapamiętania 99 stacji 

pozwoli Ci słuchać swojej ulubionej rozgłośni zawsze wtedy, gdy masz na to chęć oraz bez 

potrzeby każdorazowego wyszukiwania częstotliwości. Moc urządzenia 1600W P.M.P.O. 

zapewni dobrze nagłośniony podkład muzyczny osobom wirującym w tańcu. 

Wbudowana funkcja karaoke pomoże rozkręcić każde przyjęcie i zapewni mnóstwo frajdy, 

zarówno dzieciom jak i dorosłym. Wbudowane gniazdo jack 6,3 mm pozwala na podłączenie 

każdego mikrofon, który posiada złącze jack 6,3mm. 

Włącz podkład swojej ulubionej piosenki, chwyć za mikrofon i poczuj się jak gwiazda estrady! 

Dzięki zasilaniu bateryjnemu i wbudowanemu akumulatorowi 1800mAh urządzenie pozwoli 

bawić się przy muzyce do 6 h po pełnym, 1,5-godzinnym naładowaniu. Niska waga 

urządzenia (2,1 kg) dopełni komfortu użytkowania i pozwoli zabrać głośnik „XPLODE” w 

dowolne, wybrane przez Ciebie miejsce. 

 

Specyfikacja techniczna: 

• Funkcja karaoke 
• 1600 W P.M.P.O. 
• Radio FM z pamięcią 99 stacji 
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP) 
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• Czas odtwarzania muzyki: około 6 h 
• Gniazdo mikrofonowe 6,3 mm 
• Wejście AUX mini jack 
• Gniazdo USB 
• Karta SD: obsługiwane nośniki do 32 GB 
• Moc całkowita: 50 W 
• Zasilanie bateryjne, wbudowany akumulator 1800mAh 7,4 V 
• Czas ładowania ~1,5 h 
• Zasilanie: DC5 V, 10,5 W 
• Wymiary: 260 x 125 x 345 mm 
• Waga: 2,1 kg 
• EAN: 5901750502804 

 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  199 zł 

 

 

- 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 

http://www.prime3.eu/
http://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: 
ul. Polna 6 
05-500 Chyliczki 


