
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa, 26 września 2022 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadza na rynek nową 

kategorię - Radioodtwarzacze samochodowe. Produktem 

otwierającym ofertę jest CRA21.  
 
Radioodtwarzacz samochody CRA21 marki PRIME3 to nieodzowny kompan każdej podróży. Muzyka 

umili nam czas spędzony za kierownicą, a z radiostacji dowiemy się o najnowszych doniesieniach ze 

świata.  

 

Wbudowany tuner FM z wygodnym ręcznym wyszukiwaniem stacji i obsługą RDS pozwoli wyświetlać 

dokładnie przesyłane informacje (na przykład: dokładny czas, temperatura i kursy wymiany). Dla 

wygody, aby użytkownik nie musiał każdorazowo wyszukiwać ulubionej rozgłośni, model CRA21 

oferuje zaprogramowanie do 18 stacji radiowych. Odtwarzanie swojej ulubionej muzyki może 

odbywać się za pomocą funkcji Bluetooth, pełniącej jednocześnie funkcję zestawu głośnomówiącego 

(wbudowany mikrofon do zestawu BT). Funkcja ta umożliwia bezpieczne wykonywanie, odbierania i 

rozłączanie połączeń w trakcie podróży, bez odrywania rąk od kierownicy. 

 

Radioodtwarzacz, dzięki gniazdom przenośnym pamięci, oferuje możliwość odtwarzania 
ulubionej muzyki z plików skompresowanych do formatów MP3 oraz WMA. Wejście kart SD 
USB (standard A) znajdują się na froncie urządzenia. Przednie złącze AUX mini-in umożliwia 
podłączenie np. przenośnego odtwarzacza muzyki. 
 

Radioodtwarzacz CRA21 dysponuje mocą maksymalną 4x20 W, co zapewnia elastyczny 
dobór głośników. Dodatkowo, dzięki 2-kanałowemu wyjściu RCA, podłączyć można 
zewnętrzny wzmacniacz, np. do zasilenia subwoofera. 
 

Specyfikacja techniczna: 

• Odtwarzane nośniki USB/SD 
• Złącze USB (Standard A) z przodu 
• Przednie złącze Aux in 
• Przednie gniazdo kart SD 
• Moc maksymalna 4 x 20 Watt Max. 
• 2 kanałowe wyjście na wzmacniacz 
• Pokrętło do regulacji głośności 
• Niebieskie podświetlenie przycisków 
• Białe podświetlenie wyświetlacza 
• Niewielka głębokość montażowa 
• Wbudowany mikrofon do zestawu BT 
• Zamontowany na stałe przedni panel 
• Złącze ISO 



 
• Wymiary: 17,8 x 9,7 x 5 cm 
• Waga: 0,4 kg 
• EAN: 5901750505515 

Sugerowana cena detaliczna: 149 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, TABBERT, 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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