INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 26 lutego 2018 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor najlepszych w swoich dziedzinach
producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt,
Clarion, Audiomedia, Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector czy
Morel, z przyjemnością informuje o wprowadzeniu do swojego
portfolio nowej marki Prime3.
Największym atutem produktów sygnowanych logiem Prime3 jest wysoka jakość,
nowoczesny wygląd i atrakcyjna cena, co czyni je najlepszym wyborem dla każdego
konsumenta poszukującego dobrej jakości urządzeń z zachowaniem przystępnej
ceny. W obszernej ofercie Prime3 znajdą się produkty z kategorii sprzętu
elektronicznego domowego użytku, głośników mobilnych, przenośnych systemów
nagłaśniających, samochodowych rozwiązań audio-wideo oraz drobnego sprzętu
gospodarstwa domowego. Wachlarz produktów otwiera urządzenie z kategorii
małego AGD - oczyszczacz powietrza SAP21.
Smog, kurz, alergeny i wirusy są nieodłącznym elementem naszego życia.
Oczyszczacz powietrza ma za zadanie zadbać o to, aby szkodliwego powietrza było w
naszym otoczeniu jak najmniej, a co za tym idzie, zminimalizować jego wdychanie
przez domowników, szczególnie z problemami alergicznymi.
Oczyszczacz powietrza SAP21 to urządzenie niezbędne wszędzie tam, gdzie
spędzamy najwięcej czasu, jak np. w domu czy w biurze. Urządzenie gwarantuje
trzyetapowe oczyszczanie powietrza. Filtr wstępny zatrzymujący kurz zredukuje
znacząco jego ilość w pomieszczeniu. Najskuteczniejszy w zwalczaniu bakterii,
wirusów czy mikroskopijnych pyłów Filtr HEPA H13 (High Efficiency Particulate Air)
zatrzyma aż do 99,95% cząsteczek powyżej 0,3µ oraz 99% pyłów PM2,5.
Wbudowany generatora jonów ujemnych jest niezbędny szczególnie w
pomieszczeniach, w których znajduje się wiele urządzeń elektrycznych generujących
jony dodatnie, mające wpływ na rozmnażanie wirusów, grzybów, roztoczy i innych
alergenów. Wytworzone przez generator jony ujemne niwelują ten proces —
wprowadzając równowagę między jonami. Niewątpliwą zaletą urządzenia są trzy
tryby pracy: cichy (<39bB) – niezastąpiony, gdy oczyszczacz znajduje się w sypialni.
Tryb wolny oraz szybki pozwoli zaś na dopasowanie głośności i szybkości
oczyszczania powietrza do preferencji użytkownika. Przepływ oczyszczonego
powietrza do 145 m³/h sprawia, że oczyszczacz SAP21 marki Prime3 rekomendowany
jest do pomieszczeń do 20m2.
- KONIEC –
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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 czy Morel, a także produktów z kategorii małego AGD marki
Blaupunkt.
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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