
 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
Warszawa,  30 września 2021 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadza na rynek nową 

kategorię – słuchawki bezprzewodowe, a wraz z nią model AEP01 

TWS. 
 

Słuchawki bezprzewodowe douszne AEP01 TWS marki PRIME3 pozwalają słuchać muzyki 

bez ograniczeń, w wygodnym miejscu i czasie. Są nieodzownym elementem osób 

aktywnych, lubiących słuchać ulubionych utworów w trakcie biegania lub ćwiczeń. 

Sprawdzają się także w warunkach domowych lub w biurze, mają kompaktowy rozmiar i 

można je wykorzystywać na wiele sposobów. Ich ergonomiczny kształt sprawi, że słuchanie 

muzyki nawet kilka godzin będzie komfortowe, zaś silikonowe nakładki zapobiegną ich 

wyślizgiwaniu się z uszu w trakcie nawet wzmożonego treningu.  

Model AEP01 TWS pozbawiony jest kabla łączącego obie słuchawki i komunikuje się za 

pomocą funkcji Bluetooth 5.0. Dzięki funkcji Bluetooth użytkownik ma możliwość słuchania 

playlisty zapisanej na swoim smartfonie lub odbierania i wykonywania połączeń. Protokół 

BLE znacznie zmniejsza zużycie energii, a jednocześnie oferuje zasięg komunikacji podobny 

do zasięgu klasycznego protokołu Bluetooth.  

Cechuje je długi czas pracy po jednym ładowaniu (ok. 1 h) do 3 godzin lub do 12 godzin przy 

zasilaniu z etui.  Ładowanie słuchawek odbywa się poprzez gniazdo ładowania USB-C. 

Model AEP01 TWS oczaruje Cię lekkością, jakością brzmienia i sprawią, że nie będziesz chciał 

oderwać się od muzyki. 

 

Specyfikacja techniczna: 

 

• Wersja Bluetooth: 5.0 
• Profile Bluetooth: BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP 
• Napięcie znamionowe: DC 5 V / 1 A (USB-Type C) 
• Moc wyjściowa: 5 V / 500 mA 
• Częstotliwość radiowa: 2,4 GHz 
• Impedancja: 32 Ω 
• Funkcja odbierania/wykonywania połączeń  
• Specyfikacja baterii i czas ładowania etui ładującego: 350 mAh, ~ 2 h 
• Specyfikacja baterii słuchawek: 2 x 30 mAh 
• Czas ładowania ok. 1 h; czas odtwarzania ok. 3 h 
• Dodatkowe zasilanie z etui: do 12 h 
• Wymiary słuchawek: 20,8 x 45,2 cm 



 
• Akcesoria: 1 x kabel ładujący USB-C 
• EAN:5901750504907 

 
Sugerowana cena detaliczna: 59 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 
 
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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