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Baterie zasilacze i części do laptopów MaxForPower
http://maxforpower.pl

Zalana klawiatura laptopa? Zużyta bateria w laptopie? Pęknięta matryca w laptopie? Możliwe, że potrzebujesz
części zamiennej do swojego notebooka i szukasz pewnego, doświadczonego dostawcy. Odpowiedzią jest
sklep MaxForPower.pl, który prowadzi działalność już od wielu lat i posiada wiele tysięcy zadowolonych
klientów. Ofertę naszego sklepu stanowią części i akcesoria do laptopów, a wśród nich wyłącznie części
nowe, zarówno oryginalne jak i markowe zamienniki firmy max4power. Jedną ze specjalizacji sklepu
MaxForPower są baterie do notebooków Acer, Asus, Apple, Dell, Fujitsu, HP, Compaq, Lenovo, Sony Vaio,
Toshiba, Samsung. Każda bateria oferowana w sklepie jest produktem nowym i pełnowartościowym, który
został wyprodukowany przez renomowanych producentów baterii do laptopów, w oparciu o markowe ogniwa
firm Samsung, LG, Sanyo i Panasonic. Baterie z serii Premium oraz Prime to baterie, które niejednokrotnie
przewyższają swoimi parametrami baterie oryginalne, kosztując przy tym jedynie około połowy ich ceny.
Każda bateria do laptopa max4power to produkt, który w rzeczywistości spełnia deklarowane w specyfikacji
normy, a przede wszystkim charakteryzuje się wysoką pojemnością ogniw i długim czasem używania.
Podobnie jest w przypadku zasilaczy do laptopów max4power, które nie dość, że oferowane są z 24
miesięczną gwarancją producenta to w dodatku są ubezpieczone na wypadek niewłaściwej pracy, mogącej
doprowadzić do uszkodzenia jakiejkolwiek części laptopa. Jeżeli Twój oryginalny zasilacz się przepalił lub go
zgubiłeś, a może potrzebujesz dodatkowego zasilacza do domu lub biura, to zasilacz max4power spełni twoje
oczekiwania, ponieważ jest dokładnym zamiennikiem zasilacza oryginalnego. Ważną kategorią produktów w
sklepie MaxForPower.pl są także matryce do laptopów. Matryca laptopa to część, która często ulega
uszkodzeniu w drodze działania sił mechanicznych, takich jak uderzenie lub upadek laptopa. W takim
wypadku naprawa jest możliwa jedynie poprzez wymianę matrycy w laptopie na nową. W naszym sklepie
zapewniamy dostępność matryc wyłącznie nowych, pochodzących od producentów japońskich i koreańskich.
Oprócz wymienionych kategorii w asortymencie sklepu mamy również obudowy do laptopów, ramki,
palmrest, pokrywy, dolne i górne części obudów, zawiasy, gniazda zasilania DC i wiele innych części do
notebooków. Jeżeli poszukujesz dobrego, sprawdzonego sprzedawcy, zapraszamy do kontaktu. Na stronie
naszego sklepu masz możliwość rozmowy z doświadczonym konsultantem poprzez czat online, kontakt
telefoniczny lub email. Każdy produkt możesz zwrócić w ciągu 14 dni, jeżeli dokonasz złego wyboru lub nie
będziesz zadowolony z zakupu.

Kategorie
Internet i komputery - Komputery
Internet i komputery - Materiały eksploatacyjne
Regiony i miasta - Wielkopolskie - Poznań
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Baterie do laptopów, Zasilacze do laptopów, Matryce do laptopów, Obudowy do laptopów, Części do
laptopów, Sklep w poznaniu, Sklep komputerowy w poznaniu, Ładowarki do laptopów, Klawiatury do
laptopów, Baterie acer, Baterie asus, Baterie dell, Apple

Informacje
Numer ID strony: 21520/21173, Status strony: aktywna od 10/10/2017 13:53, Typ strony: wyróżniona od
09/10/2017 15:37, Data dodania: 09/10/2017 15:37, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 13, odsłon: 2742

Page 1 / 1

http://www.url.com.pl/21520
http://maxforpower.pl
http://www.url.com.pl/internet_i_komputery
http://www.url.com.pl/internet_i_komputery/komputery
http://www.url.com.pl/internet_i_komputery
http://www.url.com.pl/internet_i_komputery/materialy_eksploatacyjne
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta/wielkopolskie
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta/wielkopolskie/poznan
http://www.url.com.pl/wedlug_domeny
http://www.url.com.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.url.com.pl/baterie_do_laptopow
http://www.url.com.pl/zasilacze_do_laptopow
http://www.url.com.pl/matryce_do_laptopow
http://www.url.com.pl/obudowy_do_laptopow
http://www.url.com.pl/czesci_do_laptopow
http://www.url.com.pl/czesci_do_laptopow
http://www.url.com.pl/sklep_w_poznaniu
http://www.url.com.pl/sklep_komputerowy_w_poznaniu
http://www.url.com.pl/ladowarki_do_laptopow
http://www.url.com.pl/klawiatury_do_laptopow
http://www.url.com.pl/klawiatury_do_laptopow
http://www.url.com.pl/baterie_acer
http://www.url.com.pl/baterie_asus
http://www.url.com.pl/baterie_dell
http://www.url.com.pl/apple
http://www.google.pl/search?q=site:http://maxforpower.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://maxforpower.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://maxforpower.pl

