
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa, 6 lipca 2022 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., wyłączny 

dystrybutor marki PRIME3, wprowadza do swojego portfolio 

blender kielichowy STB51. 
 
Koktajl przygotowany ze świeżych składników to bomba witaminowa, zdrowy posiłek i przede 

wszystkim smaczna alternatywa dla surowych warzyw i owoców. Wystarczy je zmiksować na zimno z 

kostkami lodu, aby przygotować orzeźwiający napój na upalne dni. 

Oferowany przez markę PRIME3 blender kielichowy STB51 wyposażony jest w poręczny 
szklany dzbanek o pojemności 1,75 l, w którym można zmiksować składniki na koktajl dla 2-3 
osób. Materiał, z którego go wykonano pozwala na kruszenie lodu bez obawy o pęknięcie 
lub zarysowanie dzbanka. W tej czynności pomocny także będzie znajdujący się w zestawie 
popychacz. W pokrywie umieszczono dodatkowy mały otwór, który pozwala na dodawanie 
składników w trakcie miksowania.  

W przypadku tego modelu moc maksymalna silnika wynosi 1800 W, co umożliwia 
przygotowanie uwielbianego przez dzieci masła orzechowego, pesto lub hummusu, a także 
miksowanie twardszych produktów. Parametr ten pozwala urządzeniu także na dłuższą 
pracę bez konieczności robienia częstych przerw. 

Prędkość obrotowa specjalnie zaprojektowanego ostrza z sześcioma szerokimi skrzydłowymi 
ostrzami to aż do 30 000 obrotów na minutę. Gwarantuje ona, że konsystencja naszych 
koktajli będzie gładka i dokładnie zmiksowana. Regulacja czterech prędkości obrotowych 
oraz trybu pulsacyjnego pozwoli dopasować pracę blendera do aktualnie przygotowywanych 
potraw. 

Cicha praca urządzenia sprawia, że hałas nie jest uciążliwy dla odpoczywających 
domowników lub gości czekających na koktajle. Klasyczny i stonowany wygląd urządzenia 
oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej przypadną do gustu wszystkim użytkownikom 
ceniącym estetyczne wnętrza i wysoką jakość sprzętu AGD.  

Wszystkie części modelu STB51 zostały wykonane z wysokiej jakości, bezpiecznych dla 
zdrowia materiałów BPA Free. 

Specyfikacja techniczna: 

• Wysoka max. moc: 1800 W 

• Pojemność szklanego słoika: 1,75 l 

• Wysoka prędkość obrotowa do 30 000 obr/min 

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

• Specjalnie zaprojektowane 6-skrzydłowe ostrza 

• Popychacz ułatwiający kruszenie lodu oraz miksowanie twardszych produktów 

• Wysokiej jakości materiały BPA Free 



 
• Łatwe czyszczenie dzięki demontowanym ostrzom 4 ustawienia prędkości + tryb 

pulsacyjny 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz 

• Wymiary: 19,7 x 17,4 x 41,1 cm 

• Waga: 4,2 kg 

• EAN: 5901750505393 

Sugerowana cena detaliczna: 269 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, produktów małego AGD oraz 
pojazdów elektrycznych marek BLAUPUNKT i PRIME3, a także produktów firmy Audiotec Fischer. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Baniosze k/Warszawy, jako największe czteropoziomowe centrum 
caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. FENDT, HOBBY, KABE, 
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. Od roku 2017 należy do zaszczytnego grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 

 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
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