INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 27 czerwca 2018 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki Prime3, wprowadza do oferty nową
kategorię głośników Bluetooth, a wraz z nią modele UP!
ABT02BK/OR/SL.
Głośnik Bluetooth to nieodłączny element nie tylko spotkań towarzyskich w domu lub
plenerze. To także idealny kompan podczas podróży i wakacyjnych wycieczek.
Urządzenie pozwoli zabrać czysty dźwięk i wybrane utwory wszędzie tam gdzie
chcemy. Poprawi także jakość dźwięku naszego telefonu czy tabletu. Każdy
sportowiec, plażowicz, imprezowicz czy uczeń musi go mieć.
Żywa grafika, unikalny design, ciekawe kolory i doskonała jakość dźwięku to cechy,
które wyróżniają głośnik przenośny UP! Marki PRIME3.
To niewielkie, kompaktowe urządzenie z wbudowanym modułem Bluetooth, w
wygodny sposób umożliwia słuchanie ulubionej muzyki w każdym miejscu, które
wybierzesz na wakacyjne przygody i czasie, w którym zdecydujesz się na
zorganizowanie spotkania towarzyskiego. Dzięki niewielkim gabarytom głośnik UP!
można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie i cieszyć się dźwiękiem i ulubionymi
utworami z wielu różnych urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety czy
laptopy.
Złącze AUX-in mini jack pozwala na przewodowe podłączenie głośnika do prawie
każdego zewnętrznego urządzenia.
Dzięki zasilaniu bateryjnemu możemy cieszyć się muzyką przez 4 godziny po pełnym
naładowaniu, co pozwoli rozkręcić udaną imprezkę w gronie znajomych.
Specyfikacja techniczna:
Kompaktowy rozmiar
Unikalny design
Czas pracy około 4h
Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
Wejście AUX mini jack
Moc wyjściowa: 1 x 2W RMS
Zasilanie bateryjne, wbudowany akumulator 300mAh
Czas ładowania 1,5h
Zasilanie: DC5V, 500mA
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Wymiary: 83 x 33 x 68 mm
Waga: 150g
EAN ABT02BK: 5901750502484
EAN ABT02OR: 5901750502491
EAN ABT02SL: 5901750502507

Sugerowana cena detaliczna brutto: 39 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
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ul. Polna 6
05-500 Chyliczki
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