INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 4 lipca 2019 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadziła do oferty
nowy boombox ABB11BT „NANO”.
Boombox ABB11BT „NANO” marki PRIME3 to przenośny odtwarzaczy muzyczny,
który zadowoli użytkowników w każdym wieku. Dzięki prostej obsłudze i dużej ilości
przydatnych funkcji, doskonale sprawdzi się zarówno w salach dydaktycznych, jak
i w pokoju dziecka. Co więcej, dzięki zasilaniu bateryjnemu i sieciowemu, można go
zabrać wszędzie tam, gdzie chcemy posłuchać radia oraz ulubionej muzyki.
Model wyposażony został w tuner FM z możliwością zapamiętania 99 stacji
radiowych, dzięki czemu ulubionej audycji nie będzie trzeba wyszukiwać każdorazowo
po uruchomieniu odbiornika.
Wbudowany moduł Bluetooth pozwala na bezprzewodowe połączenie z Boomboxem
wszelkiego rodzaju urządzeń przenośnych, kompatybilnych z tą technologią i
odtwarzanie utworów muzycznych bezpośrednio z serwisów streamingowych,
rozgłośni internetowych lub zapisanej na smartfonie czy tablecie własnej playlisty.
„NANO” wyposażono w gniazdo USB, do którego można podłączyć wszelkie nośniki
z zapisanymi plikami MP3, WAV i FLAC, np. pendrive. Boombox obsługuje urządzenia
zewnętrzne o pamięci do 32 GB, dzięki czemu liczba utworów wystarczy na
przeprowadzanie także długiej imprezy.
W przedniej części obudowy, po prawej stronie gniazda USB, usytuowano wejście
AUX, dzięki któremu możliwe jest podłączenie urządzeń posiadających analogowe
wyjście dźwięku. Natomiast na lewo od USB znajduje się gniazdo słuchawkowe
3,5 mm, do którego można podłączyć zestaw słuchawkowy i nie przeszkadzając
domownikom słuchać ulubionej muzyki o każdej porze dnia i nocy.
ABB11BT może być zasilany sieciowo lub za pomocą 4 wymiennych baterii R20.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, Boombox może służyć jako odtwarzacz stacjonarny np.
w sali dydaktycznej lub pokoju dziecka, ale również jako przenośne źródło rozrywki,
które można zabrać ze sobą na piknik czy do ogrodu.
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Specyfikacja techniczna:













Odtwarzanie plików MP3/WAV/FLAC
Radio FM z pamięcią 99 stacji
Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio streaming (A2DP)
Wejście AUX-IN
Wyjście słuchawkowe 3,5 mm
Gniazdo USB (obsługa urządzeń zewnętrznych o pamięci do 32 GB)
Moc wyjściowa: 6 W RMS
Zasilanie bateryjne: 4 x R20
Zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz
Wymiary: 265 x 215x 135 mm
Waga: 1,3 kg
EAN: 5901750503580

Sugerowana cena detaliczna brutto: 109 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 oraz Match.
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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