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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  21 maja 2018 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 
wyłączny dystrybutor marki Prime3, wprowadza do oferty 
czajniki elektryczne, a wraz z nią jeden z trzech dostępnych 
modeli – SEK81. 

Czajnik SEK81 marki PRIME3 o mocy 2200W i pojemności 1,7l (min. 0,5l) spełni 
oczekiwania wymagających użytkowników dbających zarówno o jakość urządzenia, 
jak i jego wygląd. Dzięki wygodnemu uchwytowi, obrotowej podstawce, grzałce 
ukrytej grzałce w wykonanym ze stali nierdzewnej dnie, a także przyciskowi 
automatycznie otwierającemu pokrywę, urządzenie to jest bardzo wygodne w 
codziennym użytkowaniu. Zapominalscy nie muszą obawiać się o to, że zapomną o 
wstawionej wodzie na herbatę – czajnik automatycznie wyłączy się po zagotowaniu 
wody. Dodatkowo wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, w które został 
wyposażony czajnik, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Czajnik posiada 
wyświetlacz LED wskazujący temperaturę wody oraz regulację w zakresie od 60°C do 
100°C oraz możliwość podtrzymania wybranej temperatury, co niezbędne jest przy 
przygotowywaniu naparu np. z ziół. To udogodnienie docenią szczególnie miłośnicy 
zielonej herbaty. Funkcjonalności dopełnia idealnie wyprofilowany dzióbek, dzięki 
któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla, a także wskaźnik 
poziomu wody, który umożliwia użytkownikowi kontrolę nad ilością wody oraz 
specjalną budowę podstawki, na którą możemy nawinąć zbędną część kabla. 

Model SEK81 został wykonany ze szkła borowo-krzemowego, dzięki czemu posiada 
zwiększoną odporność cieplną i mechaniczną. Materiał ten jest także mniej podatny 
na odkładnie się osadów, co z pewnością docenią użytkownicy, którzy mają każdego 
dnia do czynienia z twardą wodą, z której przygotowują swoje gorące napoje. 
Wbudowany filtr wapienny dodatkowo dba o to, aby osad nie dostał się do naszego 
kubka. Z pewnością to udogodnienie doceni każda gospodyni domowa. 

Podświetlenie LED w pięciu kolorach (żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony) 
widoczne od razu po włączeniu czajnika, oświetla gotującą się wodę, co efektownie 
wygląda szczególnie w ciemnym pomieszczeniu. Urozmaiceniem wyglądu jest zmiana 
koloru w trakcie procesu nagrzewania wody. Elegancki i klasyczny szklano-stalowy 
korpus z pewnością przypadnie do gustu wszystkim osobom dbającym o nowoczesny 
wystrój wnętrza.. 

Specyfikacja techniczna: 
• Wyświetlacz LED wskazujący temperaturę 
• Wykonany ze szkła borowo-krzemowego 
• Przycisk automatycznie otwierający pokrywę 
• Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody 
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• Zabezpieczenie przed przegrzaniem 
• Filtr osadów wapiennych 
• Obrotowa podstawa, płaskie dno wykonane ze stali nierdzewnej 
• Zasilanie: 220-240V~50/60Hz, moc: 1850-2200W 
• Wymiary: 22.8 x 15.1 x 24.5 cm 

• Waga: 1.11 kg 
• EAN:5901750502583 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 119 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 
 
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 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/

