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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa, 13 grudnia 2019 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadza do oferty 

nowy głośnik przenośny z podświetleniem LED – APS09 

„BLOW”. 

 
Głośniki Bluetooth to dokonała propozycja zarówno dla małych, jak i dużych 

imprezowiczów. Dlatego, bez względu na to, czy planujemy domowe spotkanie  

w niewielkim gronie przyjaciół czy duże party w plenerze, model APS09 „BLOW” 

marki PRIME3 dostarczy nam niezapomnianych wrażeń muzycznych.  

Głośnik APS09 „BLOW” wyposażony został w moduł Bluetooth, który umożliwia 

bezprzewodowe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzeń przenośnych, takich 

jak smartfony czy tablety. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy słuchać ulubionych 

utworów z serwisów streamingowych lub z własnej palylisty zapisanej w urządzeniu.  

Port USB oraz slot microSD, o maksymalnej pojemności do 32 GB, pozwalają nam 

odtwarzanie plików audio zapisanych na kartach SD oraz wszelkiego rodzaju 

pamięciach przenośnych typu pendrive. Dzięki wejściu AUX głośnik można również 

podłączyć, za pomocą dedykowanego przewodu, do odtwarzacza MP3, komputera 

bez funkcji Bluetooth czy odtwarzacza CD.  

Wachlarz możliwości, jakie daje użytkownikowi APS09 „BLOW”, poszerza wbudowany 

tuner FM. Korzystając z tej funkcji, swojej ulubionej rozgłośni radiowej możemy 

słuchać wszędzie gdzie chcemy i o dowolnej porze.  

Solidna, zwarta konstrukcja i moc wynosząca 500 W P.M.P.O. czynią z głośnika 

„BLOW” obowiązkowe wyposażenie każdego spotkania towarzyskiego oraz idealną 

alternatywę dla zwykłych radioodtwarzaczy oraz wież muzycznych.  

APS09 wyposażony został w wielokolorowe podświetlenie LED, dzięki czemu, podczas 

każdej imprezy można zabłysnąć w blasku reflektorów. Kolorowa iluminacja świetlna 

to wielka frajda, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Głośnik APS09 „BLOW”, dzięki zasilaniu bateryjnemu i  wbudowanemu 

akumulatorowi o pojemności 1200 mAh, zapewni doskonałą zabawę przy dźwiękach 

ulubionych utworów nawet do 3 godzin.  
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Kompaktowy rozmiary i waga urządzenia, wynosząca zaledwie 0,53 kg, a także 

wygodny uchwyt dopełniają komfortu użytkowania i pozwalają zabrać głośnik  

w dowolne, wybrane przez nas miejsce. 

 
Specyfikacja techniczna: 

• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio streaming (A2DP)  
• Radio FM  
• Czytnik kart microSD (do 32 GB)  
• Port USB do odtwarzania formatu MP3  
• Wejście AUX  
• Wielokolorowe podświetlenie LED  
• Moc: 500 W P.M.P.O  
• Zasilanie: DC 5 V max 1 A  
• Pojemność akumulatora: 1200 mAh 3,7 V  
• Czas odtwarzania muzyki: ~3 h  
• Czas ładowania: ~4 h  
• Akcesoria: 1 x przewód zasilający USB, 1 x przewód AUX  
• Wymiary: 160 x 95 x 236 mm (W/D/H)  
• Waga: 0,53 kg  
• EAN: 5901750503948 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  49 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”. 
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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/

