INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 17 września 2018 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki Prime3, wprowadził do oferty nową
kategorię głośników Bluetooth, a wraz z nią modele SOUL!
ABT03SL/GL/BK.
Ten stylowo i elegancko wyglądający głośnik to nieodłączny element spotkań
towarzyskich w domu lub w plenerze. To również urządzenie, które poprawi jakość dźwięku
naszego telefonu czy tabletu.
Głośnik SOUL ABT03 to wysokiej jakości urządzenie, dzięki któremu możemy cieszyć się
swoją ulubioną muzyką w dowolnym miejscu. Funkcja Bluetooth pozwala odtworzyć wybrane
utwory muzyczne z urządzenia takiego jak tablet, smartfon czy laptop. Odtwarzacz z
gniazdem kart microSD (do 64 GB) umożliwia także słuchanie ulubionej muzyki zapisanej we
własnej bibliotece muzycznej. Wbudowany tuner FM pozwala na bycie na bieżąco z
informacjami nadawanymi przez ulubioną stację radiową.
Dzięki złączu AUX możliwe jest podłączenie wszelkich innych urządzeń odtwarzających
ulubioną muzykę.
Wbudowany akumulator pozwala na długi czas pracy urządzenia na baterii (5 h).
Stonowane kolory (srebrny, złoty, czarny) nowoczesny kształt, wysoka jakość wykonania czy
czyste brzmienie płynące z tego niewielkiego głośnika, z pewnością docenią wszyscy
wymagający użytkownicy.

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stylowy i elegancki wygląd
Radio FM
Czas odtwarzania muzyki: około 5 h
Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
Odtwarzacz MP3 microSD (do 64 GB)
Możliwość podłączenia urządzeń z wejściem AUX (przewód w zestawie)
Moc wyjściowa: 1 x 3 W RMS
Zasilanie bateryjne, wbudowany akumulator 300 mAh
Czas ładowania: 1,5 h
Zasilanie: DC 5 V, 500 mA
Wymiary: 80 x 80 x 42 mm
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•
•
•
•

Waga: 185 g
EAN BK:5901750502576
EAN GL: 5901750502552
EAN SL: 5901750502569

Sugerowana cena detaliczna brutto: 49 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.
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