INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 9 lutego 2019 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadził do oferty
nowy model głośnika przenośnego – „RAGE” ABT70.
Plenerowe spotkania z przyjaciółmi to wielka frajda. Jeszcze przyjemniej jest, gdy
wypad ze znajomymi na plażę, spotkanie z kumplami na skateparku czy romantyczny
piknik z dziewczyną umilają dźwięki ulubionej muzyki. W takiej sytuacji, z pewnością
przydatny będzie przenośny głośnik „RAGE” ABT70 marki PRIME3.
„RAGE”, dzięki modułowi Bluetooth, ma możliwość bezprzewodowego odtwarzania
muzyki ze wszystkich urządzeń wyposażonych w tę samą technologię. Bez problemu
sparujemy go więc z telefonem, tabletem czy laptopem i sprawimy, że stanie się on
muzyczną duszą towarzystwa.
Solidny głośnik, o dużej mocy 1600 W P.M.P.O (moc całkowita 50 W), oferuje czyste
i głębokie brzmienie, które w połączeniu z przyjemnymi basami (Dual Bass System) z
pewnością wzbudzi szacunek u współtowarzyszy spotkania.
Model ABT70 posiada szereg dodatkowych funkcji, które umożliwiają słuchanie
muzyki z różnych źródeł. Port USB oraz slot na kartę microSD (do 32 GB) pozwalają
na odtwarzanie dźwięków zapisanych na przenośnych pamięciach USB i kartach SD.
Natomiast wejście AUX mini jack daje możliwość podłączenia do głośnika wszelkich
przewodowych źródeł dźwięku, takich jak komputer, odtwarzacz MP3 czy wieża hi-fi.
„RAGE” wyposażono również w tuner FM z możliwością zapamiętania częstotliwości
wybranych przez nas stacji radiowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy słuchać
ulubionej rozgłośni zawsze, gdy mamy na to chęć i to bez konieczności
każdorazowego jej wyszukiwania.
Pełną mobilność głośnika ABT70 gwarantuje wbudowany akumulator o pojemności
4500 mAh. Tak duża bateria zapewnia nam zabawę przy muzyce nawet do 6 h.
Wygodne i bezpieczne przenoszenie głośnika zapewnia natomiast praktyczny pasek,
wykonany z mocnego materiału.
„RAGE” charakteryzuje młodzieżowy design. Czarna obudowa z metalową
maskownicą, wyprofilowaną w modne geometryczne wzory, z pewnością przypadnie
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do gustu każdemu, kto ceni nie tylko doskonałą jakość dźwięku, ale też estetykę i
nietuzinkowe kształty.
Głośnik przenośny „RAGE” ABT70 to doskonały towarzysz zabaw. Świetnie sprawdzi
się zarówno w podróży, na sali treningowej, jak i w plenerze – na pikniku, w
przydomowym ogrodzie czy na plaży.
Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
Radio FM
Dual Bass System
Wejście AUX mini jack
Gniazdo USB
Karta SD: obsługiwane nośniki do 32 GB
1600 W P.M.P.O.
Moc całkowita: 50 W
Zasilanie bateryjne, wbudowany akumulator 4500 mAh 3,7 V
Czas odtwarzania muzyki: ~ 6 h
Czas ładowania: ~ 4 h
Akcesoria: 1 przewód zasilający, 1 przewód AUX
Zasilanie: DC5 V, maks. 2 A
Wymiary: 293 x 130 x 115 mm
Waga: 1,2 kg
EAN:5901750503276

Sugerowana cena detaliczna brutto: 159 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 oraz Myaudioart.
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,
GIMEX, FLAMEFIELD i KOZIOL.
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 2019 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego
grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”.
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.
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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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