INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 5 listopada 2018 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadził do oferty
nową kategorię produktów – wyciskarki wolnoobrotowe –
a wraz z nią model SSJ21.
Wprowadzając w swoje życie zdrowe nawyki żywieniowe poszukujemy urządzeń,
które ułatwią nam przygotowywanie posiłków. Dlatego wychodząc naprzeciw
potrzebom wszystkich miłośników soków, zarówno tych owocowych, jak i
warzywnych, marka PRIME3 wprowadziła do swojej oferty wyciskarkę
wolnoobrotową SSJ21.
Bez względu na to, czy w planach mamy domową produkcję soków z twardych
warzyw i owoców, zielonych warzyw liściastych czy owoców jagodowych, to wybór
wyciskarki SSJ21 jest jak najbardziej trafiony. Poradzi sobie ona bowiem z każdym
naszym przepisem na zdrowy sok.
Model SSJ21, dzięki specjalnie zaprojektowanemu ślimakowi oraz pracy z prędkością
70 obrotów na minutę, pozwala na uzyskanie z wyciskanych warzyw i owoców aż
85% wartościowego soku, bogatego w błonnik i witaminy. Warto przy tym zwrócić
uwagę na jej cichą pracę – poniżej 65 dB.
Bardzo przydatna jest również funkcja biegu wstecznego, w którą wyposażono nową
wyciskarkę wolnoobrotową PRIME3. Dzięki niej bez problemu poradzimy sobie w
sytuacji, gdy urządzenie zablokuje się po włożeniu do niego zbyt dużego kawałka
owocu czy warzywa.
Model SSJ21 wykonany został z wysokiej jakości plastiku bezpiecznego dla zdrowia
(BPA-free) i wyposażony w silikonowe szczotki redukujące zapychanie sita. W skład
zestawu wchodzą również dwa 1-litrowe pojemniki – jeden na sok, drugi na pulpę.
Kompaktowe wymiary wyciskarki oraz czarna obudowa sprawiają, że bez problemu
znajdzie ona swoje miejsce w każdej kuchni.
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Specyfikacja techniczna:















Cicha praca (<65 dB)
Prędkość wyciskania 70 rpm
Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
Kształt ślimaka zaprojektowany tak, by efektywniej rozdrabniać, miażdżyć
i wytłaczać sok
Uzyskuje do 85% soku z owoców!
Sok bogaty w błonnik i witaminy
Silikonowe szczotki redukujące zapychanie sita
Bieg wsteczny
1-litrowy pojemnik na sok 1-litrowy pojemnik na pulpę
Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc: 150 W
Wymiary: 24 x 16,5 x 37 cm
Waga: 3,245 kg
EAN: 5901750502842

Sugerowana cena detaliczna brutto: 299 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
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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
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