INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 7 marca 2019 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, rozszerza ofertę swoich
produktów o nową kategorię i wprowadza do sprzedaży
elektryczną maszynkę do mielenia SMM11.
Przygotowanie mięsa na kotlety mielone, gładkiego farszu na pierogi czy
aksamitnego nadzienia do makowej strucli jeszcze nigdy nie było tak łatwe.
Elektryczna maszynka SMM11 marki PRIME3 gwarantuje bowiem zmielenie aż 1,5 kg
produktów w ciągu minuty. Z takiej wydajności z pewnością będą zadowolone
wszystkie wymagające Panie domu.
Model SMM11, dzięki mocy chwilowej wynoszącej do 1600 W i wyposażeniu w 3 sita
o średnicach otworów 3, 5 i 7 mm, mieli produkty bardzo dokładnie, pracuje szybko
i, jak na tak dużą wydajność, stosunkowo cicho, gdyż głośność urządzenia nie
przekracza 82 dB. Wszystkie te cechy sprawiają, że korzystanie z maszynki jest nie
tylko wygodne, ale również nieuciążliwe dla kucharza i domowników.
Metalowa komora mielenia maszynki PRIME3 jest niezwykle trwała. W razie
zablokowania ślimaka przez mielone produkty, można skorzystać z funkcji rewers
(bieg wsteczny), usunąć blokujący produkt np. chrząstkę, która utrudnia mielenie i
kontynuować pracę.
Biała obudowa maszynki, wykonana z bezpiecznego dla zdrowia tworzywa wolnego
od BPA , a także akcesoria wchodzące w skład zestawu – nożyk, popychacz i
wygodna tacka podajnika gwarantują bezpieczną i komfortową pracę z urządzeniem.
Prostą i intuicyjną obsługę modelu SMM11 zapewnia jeden przełącznik z trzema
pozycjami (start, stop, rewers) umieszczony z boku obudowy. Maszynka nie sprawia
również problemów w czyszczeniu i konserwacji, gdyż dostęp do wszystkich części
wymagających umycia jest niezwykle łatwy.
Jeśli szukacie wydajnej i wygodnej w obsłudze maszynki do mielenia, to SMM11 z
pewnością sprawdzi się jako świetny kuchenny pomocnik.
Specyfikacja techniczna:


Moc chwilowa do 1600 W
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Wydajność mielenia do 1,5 kg/min
Funkcja rewers
3 sita o średnicach otworów: 3, 5, 7 mm
Metalowa komora mielenia
Wysokiej jakości materiał bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
W zestawie: 3 sitka, nożyk, popychacz
Moc: 400 W
Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Wymiary: 20,8 x 13,2 x 29,3 cm
Waga: 2,1 kg
Kod EAN:5901750503399

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.
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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