INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 20 września 2018 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadził do oferty
nowy model podświetlanego głośnika przenośnego – „LUMI”
ABT12GY/BL.
Muzyki słuchamy dziś wszędzie — w drodze do szkoły, na treningu czy pikniku.
Zazwyczaj wystarcza nam do tego smartfon. Gdy jednak chcemy wydobyć z niego
dźwięki lepszej jakości, warto połączyć nasze urządzenie z przenośnym głośnikiem.
Ulubiona muzyka w kolorowych klimatach
Niewielkie rozmiary, ergonomiczny kształt, wygodny pasek na rękę, ale przede
wszystkim świetna jakość dźwięku to cechy, które wyróżniają nowość firmy PRIME3 –
głośnik przenośny „LUMI” z funkcją Bluetooth. Dzięki niej urządzenie można połączyć
z dowolnym smartfonem, tabletem czy laptopem posiadającym moduł Bluetooth i
słuchać utworów z serwisów streamingowych lub własnej playlisty.
Co więcej, wyposażenie modelu „LUMI” w gniazdo kart microSD (do 32 GB) sprawia,
że jeszcze więcej ulubionych utworów możemy mieć zawsze ze sobą.
Na uwagę zasługuje również to, że głośnik wyposażony został w wielokolorowe
podświetlenie LED z 8 różnymi efektami, dzięki którym przy okazji słuchania muzyki,
można stworzyć niepowtarzalny klimat spotkania towarzyskiego.
Wbudowany akumulator o pojemności 400 mAh pozwala na słuchanie
bezproblemowe działanie głośnika nawet przez 5 godzin, przy czym na jego pełne
naładowanie potrzebne są jedynie 2 godziny.
Czyste brzmienie i wysoką jakość wykonania głośnika „LUMI” ABT12 w dwóch
stonowanych kolorach – szarym i niebieskim - z pewnością docenią wszyscy
wymagający użytkownicy.
Specyfikacja techniczna:
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio streaming (A2DP)
• Wielokolorowe podświetlenie LED z 8 różnymi efektami
• Obsługa microSD (do 32 GB)
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Moc: 1 x 3 W rms
Czas ładowania: ~2 h
Czas pracy: ~5 h
Pasek na rękę
Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator 400 mAh
Zasilanie: DC 5 V 500 mA
Wymiary: 84 x 84 x 48 mm
Waga: 120 g
EAN: 5901750502996

Sugerowana cena detaliczna brutto: 45 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
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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