Când toată energia se termină, DURACELL™ îți dă puterea să continui!

22 aprilie 2013, București: De câte ori a trebuit să spui “Te sun mai târziu, rămân
fără baterie și nu am încărcătorul la mine”? Cu siguranță este o situație familiară
tuturor utilizatorilor de smartphone-uri, a căror durată a bateriei parcă nu este
niciodată suficientă!
Într-o eră complet digitalizată, energia device-urilor folosite zi de zi devine vitală
pentru cei conectați la pulsul orașului. Încărcătorul DURACELL™ USB ajută utilizatorii
să treacă de limitele normale de putere ale dispozitivelor! Încărcătorul DURACELL™
USB este o combinație perfecă între dimensiuni și funcții, asigurând energie oricând
și oriunde.
Iar cum funcțiile multimedia necesită foarte multă energie, bateriile încă nu reușesc
să asigure o durată de viață suficientă pentru device-uri. Și este extrem de
inconvenabil când bateria telefonului se termină fix în timpul unei conversații sau al
unui transfer de date important!
Încărcătorul DURACELL™ USB vine cu o capacitate de 1150/1800mAh care îți dă
energie atunci când ai cea mai mare nevoie de ea! Ușor de purtat în buzunar,
geantă/rucsac, la birou sau în mașină, dispozitivul DURACELL™ oferă până la 3-5 ore
de utilizare continuă a device-ului.
De mai mult de 40 de ani Duracell este în fruntea furnizării de energie pentru
oamenii din întreaga lume și a inovat constant pentru a fi la înălțimea progreselor
tehnologice. Încărcătorul DURACELL™ USB face posibil ca lumea să vadă şi să
experimenteze mai multe prin extinderea durabilităţii dispozitivelor pe care se
bazează, de la telefoane mobile şi camera, la playere.
Încărcătoare USB Portabile / Încărcare wireless
Pentru cei ce se află tot timpul pe drum, încărcătoarele USB portabile oferă soluții
convenabile și accesibile de încărcare a dispozitivelor în mișcare. Oferind timp de
vorbire suplimentar, dispozitivele sunt compatibile cu smartphone-urile și dispozitive
care au prize de micro-sau mini-USB.
Încărcătorul USB Portabil 1800mAh
Pentru cei ce au mai multe dispozitive şi se află tot timpul în mişcare, un dispozitiv
portabil de încărcare a bateriei într-un design compact, care poate să ofere un plus
de putere oricând, oriunde, este o opţiune ideală.

Beneficiile cheie:





Până la 5 ore de extra timp pentru convorbiri la smartphones
Are un buton de alimentare cu ajutorul căruia poţi să vezi câtă baterie mai ai
Cablu Micro-USB (şi adaptor Micro-to-Mini ) inclus

Încărcătorul USB Portabil 1150mAh
Încă o soluţie convenabilă pentru încărcarea dispozitivelor pe drum pentru a vă
asigura că puteţi în continuare să scrieţi mesaje, să jucaţi sau să ascultaţi muzică
oriunde vă aflaţi.
Beneficiile cheie:




Până la 3 ore de convorbiri în plus pentru smartphones
Încarcă instantaneu toate dispozitivele mobile compatibile micro sau mini
USB
Subțire, ușor și simplu de transportat

Modul de utilizare al produsului:
Conectați dispozitivul cu port USB la încărcătorul USB portabil cu ajutorul cablului
mini / micro USB sau vârful inclus sau cu cablul care a venit cu dispozitivul pentru a
obține putere de back-up în timp ce vă aflați în mișcare.
Reîncărcați încărcătorul portabil USB în repetate rânduri prin conectarea sa la portul
USB al computerului cu ajutorul cablului furnizat. Când lumina se schimbă de la roșu
la verde, este complet încărcat și gata de utilizare.
Preț recomandat*:
- Încărcătorul DURACELL™ USB Portabil 1800mAh – 157 RON
- Încărcătorul DURACELL™ USB Portabil 1150mAh – 110 RON
*decizia finală în privința prețului de vânzare revine magazinului.

