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PREDSTAVITEV

PKCELL Powerbank

Največja težava desetletja je ...
..Največja težava, ki povzroča preveliko frustracij zadnjega desetletja, je, verjeli ali ne, prazna baterija. Kdaj se vam je nazadnje zgodilo,
da vam je sredi pomembnega klica, med iskanjem destinacije z mobilno navigacijo ali iskanjem bistvenih podatkov po spletu v pametnem
telefonu zmanjkalo baterije? Na srečo obstaja rešitev..

V 21. stoletju smo vse bolj odvisni od svojih priljubljenih mobilnih naprav. Z njimi že dolgo ne
opravljamo le klicev, temveč jih uporabljamo tudi
za navigacijo, iskanje informacij, odpiranje elektronske pošte, poslovne naloge, predvajanje
medijskih vsebin, fotografiranje in še bi lahko
naštevali. Naši pametni telefoni in drugi mobilniki postajajo vse bolj zmogljivi, kar zahteva večjo
porabo energije. Povrh vsega morajo biti zaradi
vse večje priljubljenosti tankih naprav še toliko
manjši, kar vpliva na trajanje baterije. Včasih smo
mobilnik morali polniti le enkrat na teden, zdaj pa
napredni uporabniki komaj zdržimo ves dan uporabe brez električne vtičnice.
Zaradi teh izredno pogostih težav so se na
tržišču pojavile naprave Powerbank. To so mobilni polnilniki, s katerimi lahko prek priklopa
USB polnimo pametne telefone, tablice, navigacije in številne druge mobilne naprave. Če
želite preživeti ves dan intenzivne uporabe svojih priljubljenih naprav ali če potujete do daljših
destinacij, je takšna naprava nujno potrebna.
Powerbank je odlična alternativa nakupu in
nošenju dodatnih baterij za vse vaše naprave,
kar bi zahtevalo veliko več denarja in prostora.
Ko kupujete napravo Powerbank, je temeljni

podatek njegova zmogljivost. Ta naj bo enaka
ali večja od kapacitete baterije vaše mobilne
naprave. Če polnite pametni telefon z baterijo
kapacitete 2.200 miliamperskih ur, bo Powerbank kapacitete 2.200 miliamperskih ur (kot je
Power Pro PK-9225) dovolj za eno polnjenje. Polnilnik kapacitete 4.500 miliamperskih ur (kot je
Power Pro PK-9452) bo dovolj za dve napajanji
telefona ali eno napajanje 7-inčne tablice Android. Power Pro PK-9700 bo z baterijo kapacitete 7.000 miliamperskih ur poskrbel za napajanje 10-inčnih tablic ali napajanje telefona in
7-inčne tablice hkrati. Če pa želite več polnjenj,
izberite kapaciteto 10.400 miliamperskih ur (kot
je Power More PK-H101), kar bo zadostovalo za
štiri polnjenja telefona ali celo za polnjenje
ogromne baterije naprave iPad.
Če na potovanje ne želite jemati kopice kablov,
pa vam je na voljo tudi mobilni polnilnik z
brezžičnim polnjenjem. Power Free PK-9506W
je kompatibilen s standardom brezžičnega polnjenja QI, ki se nahaja v priljubljenih vodilnih pametnih telefonih, kot so Samsung Galaxy, Nokia
Lumia in Google Nexus. Za številne druge
naprave pa lahko kupite ovitke, ki podpirajo
brezžično polnjenje.

Naprave Powerbank nudi nov proizvajalec baterij in polnilnikov na slovenskem trgu PKCELL.
To je eden izmed največjih proizvajalcev na
Kitajskem, ki ima več kot 14 let izkušenj v proizvodnji baterij, polnilnikov in mobilnih polnilnikov. Proizvajalec se lahko pohvali s certifikatoma CE in RoHS, s katerima uporabnikom in
okolju zagotavlja varne izdelke. Ponuja kakovostne trpežne baterije in polnilnike po nizki
ceni. Generalni zastopnik in distributer je
MassPro, d. o. o. 
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