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Części baterie ładowarki do laptopów max4power
http://maxforpower.pl
Sklep MaxForPower.pl powstał w 2011 roku i prowadzi sprzedaż właścicielom i właścicielkom laptopów
wysokiej jakości części kompatybilnych do laptopów. Sklep internetowy zlokalizowany jest w Poznaniu i
działa w całej Polsce. Kupujący w sklepie to zarówno klienci prywatni zamiennych części, baterii, ładowarek zasilaczy do komputerów mobilnych, jak również firmy i serwisy laptopów. Trzon oferty sklepu tworzą
akumulatory do notebooków, ładowarki do notebooków, matryce LED do notebooków, klawiatury do
laptopów, obudowy do laptopów, zawiasy do notebooków i sporo innych zamiennych części - zarówno
oryginalnych jak i zamiennych produktów pochodzących od przodujących producentów w branży
komponentów do notebooków. Oferowane produkty pasują do każdej z marek notebooków będących w
sprzedaży, między innymi takich firm jak Apple MacBook, Acer, Asus, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI, Packard
Bell, HP, Compaq, Sony Vaio, Toshiba, Samsung. Każda bateria produkcji max4power jest produktem
fabrycznie nowym i pełnowartościowym, produkcji sprawdzonych producentów akumulatorów do laptopów,
w oparciu o oryginalne ogniwa marek Samsung, LG, Sanyo i Panasonic. Baterie z serii max4power 30%
PREMIUM oraz PRIME to baterie, które niejednokrotnie przewyższają swoimi osiągami akumulatory
oryginalne kosztując jedynie około 50% ich ceny. Każda bateria do laptopa firmy max4power jest produktem,
który realnie wypełnia deklarowane w wykazie normy, a nadto charakteryzuje się pokaźną pojemnością ogniw
i długim czasem używania. W sytuacji, gdy podstawowy zasilacz się przepali, zgubi się albo jest potrzebny
dodatkowy zasilacz do domu lub biura, ładowarka firmy max4power idealnie spełni Twoje oczekiwania,
albowiem jest doskonałym odpowiednikiem zasilacza oryginalnego. Fundamentalną grupą produktów w
sklepie MaxForPower.pl są także ekrany LED do notebooków. Ekran laptopa to komponent, który często
ulega awarii w sposób mechaniczny, tak jak uderzenie lub upadek notebooka. W takim wypadku naprawa
odbywa się jedynie na drodze wymiany matrycy w laptopie na nową. Sklep zapewnia duży wybór matryc do
notebooków. Przy braku pewności, którą część powinno się użyć w laptopie, czemu nie skorzystać z wskazań
sprzedawcy MaxForPower.pl? Za pośrednictwem sklepu MaxForPower.pl wystawione na sprzedaż są ekrany
fabrycznie nowe, nie pochodzące z demontażu i nie odnawiane. Ważną grupą produktową są klawiatury
kompatybilne do laptopów. Oferujemy pełen wybór fabrycznie nowych klawiatur zarówno marki max4power,
jak też klawiatur oryginalnych. Jeżeli szukasz do wymiany obudowy notebooka, na stronach MaxForPower.pl
wyszukasz także taką część. W ofercie znajdują się obudowy dolne, górne, palmrest'y, ramki matryc.
Znajdziesz tutaj także kable video do matryc, a także zawiasy matrycy LCD. Zachęcamy do wizyty na naszej
stronie!
Kategorie
Informatyka - Akcesoria komputerowe
Informatyka - Hardware
Według lokalizacji - Wielkopolskie - Poznań
Według domeny - Pl
Według pagerank - Pagerank 0
Słowa kluczowe
Baterie do laptopów, Bateria do laptopa, Zasilacze do laptopów, Zasilacz do laptopa, Ładowarki do laptopów,
Ładowarka do laptopa, Matryce do laptopów, Matryca do laptopa, Klawiatury do laptopów, Klawiatura do
laptopa, Obudowy do laptopów
Informacje
Numer ID strony: 6707/6560, Status strony: aktywna od 06/11/2017 11:13, Typ strony: wyróżniona od
03/11/2017 12:49, Data dodania: 03/11/2017 12:49, Google PR: N/A, Alexa Rank: 1542292, Zaindeksowane
strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 4, odsłon: 2207

Page 1 / 1

