INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 lipca 2020 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, rozszerza portfolio Power
Audio o model „ONYX” APS41 – Profesjonalny system audio z
Bluetooth i karaoke.
Głośnik przenośny „ONYX” APS41 marki PRIME3 to doskonała jakość dźwięku,
funkcja karaoke, możliwość sparowania kilku urządzeń, unikalny design oraz
wielokolorowe podświetlenie LED sprawią, że każda impreza w towarzystwie modelu
„ONYX” będzie niezapomnianym wydarzeniem.
APS414 posiada wbudowany moduł Bluetooth, który umożliwia odtwarzanie muzyki
bezpośrednio ze smartfona lub laptopa poprzez profil audio streaming. Gniazdo USB i
slot kart pamięci SD (do 32 GB) umożliwia słuchanie ulubionych utworów również z
własnej playlisty. Wejście AUX pozwala zaś na podłączenie urządzenia, za pomocą
dedykowanego przewodu, do odtwarzacza MP3, komputera bez funkcji Bluetooth,
czy odtwarzacza CD.
Głośnik producent wyposażył także w radio FM z funkcją zapamiętania ulubionych
stacji. Wystarczy wyszukać ich częstotliwości i zapisać w pamięci urządzenia. Jeśli
oczekujesz mocnego brzmienia i dźwięku najwyższej jakości, głośnik „ONYX” zapewni
Ci go dzięki 4000 W P.M.P.O. Obudowa typu Bass reflex zadba o większą sprawność
urządzenia w zakresie niskich częstotliwości oraz ograniczy zniekształcenia nieliniowe.
Warto również zwrócić uwagę na regulator barwy bass/treble, który umożliwia
ustawienie niskich i wysokich tonów na wybranym przez użytkownika poziomie i
dostosować je do odtwarzanej muzyki.
Model APS41 zapewni zabawę wszystkim imprezowiczom, którzy chcą sprawdzić
swoje możliwości wokalne. Funkcja karaoke z gniazdem mikrofonowym 6,5 mm,
stosowanym we wszystkich profesjonalnych systemach nagłaśniających oraz
mikrofonem przewodowym w zestawie, a także wielokolorowe podświetlenie LED
sprawią, że każdy z Twoich gości będzie mógł spróbować swoich sił na „estradzie”.
Głośnik idealnie sprawdzi się nie tylko podczas zabaw karaoke, ale także w sytuacji,
w której chcemy być słyszani przez większe audytorium, np. na zebraniach,
szkolnych przedstawieniach, meczach czy w sali wykładowej. Funkcja TWS (True
Wireless Stereo) umożliwia bezprzewodowe połączenie ze sobą dwóch modeli
„ONYX”. Dzięki takiej konfiguracji możesz uzyskać doskonałej jakości dźwięk stereo,
który naprawdę potrafi zaskoczyć. Wystarczy ustawić sparowane głośniki na dwóch
przeciwległych końcach pomieszczenia i poczuć tę moc!
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Model „ONYX” APS41 wyposażono w intuicyjny panel sterowania wszystkimi
funkcjami. Na górze głośnika znajdują się czytelny wyświetlacz pokazujący funkcje, z
których w danym momencie korzysta użytkownik, przyciski sterujące oraz gniazda do
podłączenia urządzeń zewnętrznych. Dzięki takiemu układowi sprzęt jest bardzo
prosty i wygodny w obsłudze.
Dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 2000 mAh 7,4 V, głośnik APS41
może pracować nawet do 5 godzin. Naładowanie baterii do pełna trwa natomiast
niespełna 3 godziny. Wygodne przenoszenie urządzenia umożliwia rączka będąca
elementem obudowy, która wykonana jest z solidnego, czarnego tworzywa.
Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funkcja karaoke
4000 W P.M.P.O.
Funkcja TWS
Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio streaming (A2DP)
Czas odtwarzania~5 h
Regulacja tonów wysokich i niskich
Gniazdo mikrofonowe 6,5 mm
AUX IN
Gniazdo USB
Odtwarzacz USB/SD (do 32 GB)
Bass reflex
Mikrofon w zestawie
Radio FM
Wielokolorowe podświetlenie LED
Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator 2000 mAh 7,4 V
Czas ładowania: ~3 h
Zasilanie: DC 5 V max 2 A
Wymiary: 240 x 240 x 470 mm
Waga: 3,9 kg
EAN: 5901750504297

Sugerowana cena detaliczna brutto: 299 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
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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
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ul. Polna 6
05-500 Chyliczki
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