
 

 
INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa,  12 lipca 2021 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., wyłączny 

dystrybutor marki PRIME3, wprowadza na rynek nową kategorię – 

Klimatyzatory, a wraz z nią model Klimatyzatora przenośnego 

SAC41 z eleganckim, podświetlanym systemem sterowania. 

Każdy z nas lubi przyjemny chłód w domu lub biurze, gdy na zewnątrz panują upały. Lepiej 
nam się wtedy śpi, wypoczywa, pracuje. Komfort termiczny w ciepłe dni pomoże zapewnić 
klimatyzator przenośny SAC41 marki PRIME3 umożliwiający zarówno chłodzenie, jak i 
osuszanie powietrza 30 RH 80%; 40 l / dzień.  

Model SAC41 o wydajności chłodniczej 7000 BTU, zapewnia chłód w pomieszczeniach do 30 
m2. Moc chłodząca wynosi 2,6 kW, a maksymalny przepływ powietrza to 350 m³/h. Jest on 
przy tym energooszczędny: używa ekologicznego czynnika chłodniczego R290 i zalicza do 
urządzeń klasy energetycznej A. 

Wentylator klimatyzatora SAC41 pracuje w dwóch prędkościach. Funkcja oscylacji 
nadmuchu umożliwia rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu. Użytkownik ma 
także możliwość ustawienia termostatu w zakresie 17-30 °C, co gwarantuje utrzymywanie stałej 
temperatury w pomieszczeniu. Ta funkcja pozwala na znaczne oszczędności energii, zaś funkcja 
timera umożliwi zaprogramowanie czasu pracy urządzenia tak, aby włączało się ono tuż przed 
naszym powrotem do domu. Nic tak nie daje odsapnąć jak przyjemny chłód w mieszkaniu po 
przyjściu z upalnej ulicy.  

Komfortu obsługi dopełnia pilot zdalnego sterowania, długi 1,5-metrowy wąż 
odprowadzający powietrze, kółka, które umożliwiają łatwe przemieszczanie klimatyzatora 
oraz zbiornik na wodę odprowadzaną w trakcie chłodzenia lub osuszania, który opróżnia się 
w łatwy sposób poprzez podłączenie dołączonego do zestawu wężyka.  

Elegancki, podświetlany system sterowania z panelem dotykowym sprawia, że model SAC41 
wyróżnia się także nietuzinkowym designem. 

Specyfikacja techniczna: 

• Wydajność znamionowa EER (chłodzenie): 2,6 

• Ekologiczny czynnik chłodniczy: R290 

• Klasa energetyczna A 

• Wydajność chłodnicza (BTU): 7000 BTU 

• Usuwanie wilgoci: 30 ℃ RH 80%; 40 l / dzień 

• Maksymalny przepływ powietrza: 350 m³ / h 

• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 65 dBA 

• Zakres termostatu (chłodzenie): 17 ℃ - 30 ℃ 



 
• Poziomy prędkości wentylatora: 2 prędkości 

• Pobór mocy (chłodzenie): 800 W. 

• Maksymalne natężenie robocze (chłodzenie): 3,5 A 

• Typ i ilość czynnika chłodniczego: R 290, 145 g 

• Rodzaj filtra: zmywalny filtr włóknisty 

• Średnica węża odprowadzającego powietrze: 150 mm 

• Elektroniczny system sterowania z panelem dotykowym 

• Długość węża odprowadzającego powietrze: 1,5 metra 

• Maksymalna powierzchnia pomieszczenia: do 30 m² 

• Funkcja oscylacji nadmuchu 

• Pilot zdalnego sterowania 

• Wydajność chłodnicza (kW): 2,0 kW 

• Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz 

• Wymiary: 32,8 x 30,5 x 71,5 cm 

• Waga: 22 kg 

• EAN: 5901750504860 
 

Sugerowana cena detaliczna: 1199 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, 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, KABE, 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 2021 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego grona laureatów „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 
 

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


 
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 
 

 


