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Sklep z częściami bateriami ładowarkami laptopów
http://maxforpower.pl

Sklep MaxForPower.pl od lat prowadzi działalność związaną z dostarczaniem klientom wysokiej jakości
części zamiennych do laptopów. Sklep posiada siedzibę w Poznaniu, a działa na terytorium całego kraju. Duże
stany magazynowe i dostępność części, baterii i zasilaczy do laptopów powodują, że zamówione produkty
dostarczamy natychmiast do każdego miejsca w Polsce. Sklep od wielu lat specjalizuje się w wysokiej jakości
bateriach do laptopów. Bateria w laptopie podlega naturalnym procesom starzenia się i zwykle po około 400 /
500 cyklach ładowania lub po około 3 latach wymaga wymiany na nową. Bateria max4power, która może
zostać kupiona w naszym sklepie, jest produktem, który został wykonany na bazie markowych ogniw i jest w
pełni zgodna z deklarowanymi parametrami, takim jak pojemność i systemy zabezpieczeń dla właściwej pracy
baterii. Baterie oferowane są w wariancie Standard, Premium oraz Prime. Wersje Premium oraz Prime to
baterie do laptopów o wysokiej pojemności zastosowanych ogniw, które pozwalają na pracę na laptopie dłużej
nawet niż na baterii oryginalnej. Często zakupowanymi produktami w sklepie MaxForPower są również
ładowarki - zasilacze do laptopów. Ładowarka jest nieodzownym akcesorium każdego posiadacza notebooka.
Służy ona zarówno do zasilania laptopa podczas pracy bez baterii jak również do ładowania wbudowanego
akumulatora notebooka. Ładowarki max4power są doskonałymi zamiennikami zasilaczy oryginalnych,
posiadają zawsze parametry oryginalnych ładowarek i stanowią bezpieczne źródło zasilania dla laptopa. W
sklepie MaxForPower.pl można także zakupić nową matrycę do laptopa, na przykład na wymianę w miejsce
uszkodzonej. Wszystkie matryce oferowane w sklepie są nowe i pochodzą od producentów japońskich oraz
południowo-koreańskich. Kolejną kategorią produktową są klawiatury zamienne do laptopów, posiadamy
szeroki wybór nowych klawiatur zarówno producenta max4power jak również klawiatur oryginalnych. Każdy
właściciel laptopa będzie mógł dobrać odpowiednią klawiaturę do swojego modelu. W ofercie sklepu
dostępne są części dla laptopów Apple MacBook, Acer, Asus, Dell, HP Compaq, MSI, Lenovo, Sony Vaio,
Toshiba, Samsung, Compal, Packard Bell, i innych. Jeżeli posiadasz do wymiany obudowę laptopa, w sklepie
MaxForPower.pl znajdziesz i tą część. Mamy w ofercie obudowy dolne, górne, palmrest'y, ramki matryc.
Znajdziesz tutaj także kable video do matryc. Aby zakupić nową część do laptopa wystarczy znać jej
oryginalny kod lub model notebooka. Z taką wiedzą można już skorzystać z wyszukiwarki w sklepie lub też
pomocy naszego konsultanta online. Można zadać nam pytanie na czacie, poprzez formularz kontaktowy,
email lub telefonicznie. Zapraszamy na zakupy.
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