
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa, 9 maja 2022 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., wyłączny 

dystrybutor marki PRIME3, wprowadza na rynek kolejny model w 

kategorii Słuchawki bezprzewodowe – AEP03BK/PK TWS dostępne 

w dwóch kolorach. 
 

Słuchawki bezprzewodowe douszne AEP03BK/PK TWS to idealny prezenta dla młodszego 
dziecka lun nastolatka na każdą uroczystość. Mogą one służyć dziecku przy nauce zdalnej, do 
czytania audiobook-ów, a także do odtwarzania ulubionej muzyki, aby na chwilę oderwać się 
od otaczającego świata w trakcie np. podróży autem, samolotem lub pociągiem. Dzięki ich 
niewielkim rozmiarom zmieszczą się one w kieszeni lub szkolnym plecaku. 
 
Funkcja Bluetooth 5.0 pozwala na łączność z telefonem, laptopem, czy telewizorem bez 
konieczności używania dodatkowo niewygodnego i plączącego się kabla. Model ten  
posiada także mikrofon oraz funkcję odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych oraz 
prowadzenie rozmów.  
 
Nasi milusińscy, po pełnym naładowaniu (3 h) baterii w wesołym i kolorowym etui 
ładującym, mogą słuchać lektur lub muzyki przez ok 4 h. 
 
Ogromnie ważnym czynnikiem, który decyduje o tym, że słuchawki AEP03BK/PK TWS są 
chętnie wybierane przez dzieci, jest ich nowoczesny, a zarazem delikatny i kolorowy wygląd. 
Biel połączona z czernią może być bardziej odpowiednia dla chłopców, biel z różem chętnie 
wybiorą z pewnością dziewczynki. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. 
 
 

Specyfikacja techniczna: 

• Czas odtwarzania: do 4 h 
• Funkcja odbierania i wykonywania połączeń 
• Dodatkowe zasilanie z etui: do 12 h 
• Wersja Bluetooth: 5.0 
• Profile Bluetooth: BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP 
• Napięcie znamionowe: DC 5 V / 1 A (microUSB) 
• 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: 300 mAh, ~ 2 h 
• Specyfikacja baterii słuchawek: 2 x 30 mAh 
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz 
• Czas ładowania ok. 3 h; czas odtwarzania ok. 4 h 



 
• Wymiary słuchawek: 20 x 25 mm 
• Akcesoria: 1 x kabel ładujący USB 
• Wymiary etui ładującego: 55 x 62,7 mm 
• Waga netto: 50,3 g 
• EAN: 5901750505379 

Sugerowana cena detaliczna: 89 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, Audiotec Fischer. 
 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu”, jako największe centrum caravaningowe w Polsce, jest 
przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, KABE, WEINSBERG, GIMEX, 
FLAMEFIELD i KOZIOL. W dwupoziomowym sklepie z akcesoriami każdy entuzjasta podróży 
znajdzie coś dla siebie. 
 
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 2022 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. Puławska 12 
05-532 Baniocha 

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

