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PREDSTAVITEV

Camelion

Katere baterije so najboljše za …?
..Baterijske vložke jemljemo precej samoumevno, dejstvo pa je, da lahko s pravilno izbiro prihranimo denar in podaljšamo avtonomijo
naprave, ki jo napajamo..

Pri podjetju Andeco, d. o. o. (www.andeco.si),
smo zato preverili, katere baterije kam pašejo ali
drugače, kako lahko optimiziramo nakupne
odločitve in uporabo baterijskih vložkov, da bi
bile naše naprave kar najdlje budne in da ne bi
zapravili preveč denarja.

Camelion AlwaysReady

Camelion Plus
Alkalne baterije Camelion Plus so odlična izbira
za instantno moč, sicer pa so prav tako namenjene zagonu visoko izčpajočih naprav in dostavijo stabilen tok, kar jih naredi primerne za PDA
naprave, mobilne predvajalnike, igrače, svetilke
in daljinske upravljalnike.
Na voljo so v velikostih AA, AAA, C, D, 9V, 3LR12,
N, LR23A,…

naprave, ki sicer hitro izčrpajo energijo in
dostavijo stabilen tok, ki traja mnogo ur, po
drugi strani pa omogočajo tako dolgo delovanje kot tudi mirovanje na polici, ko baterij
ne uporabljate. To jih naredi idealne za večino
visokoenergijskih naprav, kot so CD predvajalniki, igrače, elektronske igre, radijski sprejemniki, svetilke in daljinski upravljalniki ali
drugače: najboljše so za digitalne naprave, ki
sicer hitro izčrpajo baterijo.
Na voljo so v velikostih AA, AAA, C, D, 9V.

Camelion AlwaysReady je prednapolnjena
baterija z dolgo življenjsko dobo, ki je hkrati
polnilna in vam tako najbolje prihrani energijo in denar. Nudi odlično zmogljivost v
razmerju do cene, tako proti drugim nepolnilnim in klasičnim baterijskim vložkom. Njena
največja odlika je, da ohrani 85-odstotno kapaciteto, tudi če jo napolnjeno hranite na
polici eno leto.

Camelion NI-MH ACCU
Camelion Digi Alkaline
Baterije Camelion Digi Alkaline nudijo maksimalno kapaciteto, ki jo lahko pričakujete od
baterij za enkratno uporabo. Zmorejo zagnati
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Te polnilne baterije za večkratno rabo vam
nudijo lagodje za 1.000 ponovnih polnitev, kar
jih naredi prave šparovčke v luči vaše nakupne
investicije. Poleg tega so prijazne do okolja. Te
baterije so idealne za napajanje sodobne
visokotehnološke opreme.
Na voljo so v velikostih AA, AAA, C, D, 9V,
različnih kapacitet.
Idealna je za uporabnike, ki zahtevajo od baterijskih vložkov največ v smislu moči in kapacitete, zato je primerna za vse visoko iz
črpavajoče naprave, kot so digitalni fotoaparati, fotografske bliskavice, igralne konzole,
daljinski upravljalniki, močne svetilke in
drugo.
Na voljo je v velikostih AA, 9V in AAA različnih
kapacitet.
Več o zgoraj opisanih baterijskih vložkih si
preberite na spletni strani camelionbattery.
com/.
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