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GSM Servis

Hitro in kakovostno napolnite svoj
telefon
.. Imate težave z delovanjem mobilnega telefona, počen ekran ali pa ne slišite sogovornika? Več kot očitno mora vaš mobilni telefon na
servis. Morate telefon hitro napolniti? Za vas imajo super polnilnike …

Vsak, ki je že kdaj imel težave s pametnim mobilnim telefonom ve, kako pomemben je kakovosten in hiter servis, kjer najdejo rešitve za vse
vaše težave, poleg tega pa vam lahko na pomoč priskočijo z nasveti. Baterije, polnilci, rezervni deli, ohišja, zasloni, zaščitne folije, etuiji,
spominske kartice, držala za telefon … vse to in
še več – pravzaprav vse za svoj telefon - boste
dobili v GSM servisu Simon Rogelj s.p., kjer se že
več kot 20 let ukvarjajo s popravili in prodajo
mobilnih telefonov. Servisirajo vse vrste mobilnih telefonov podjetij Samsung, iPhone, Sony,
LG, HTC, Nokia in druge. Nudijo vam tudi vsa
zunajgarancijska popravila in rešujejo vaše težave. Imajo pa tudi opremo za računalnike, prodajajo vse vrste elektroniko in so pooblaščeni
prodajalec Telekoma Slovenije.
Ena najbolj pomembnih stvari, da vaš mobilni
telefon sploh deluje, je baterija in seveda polnilec zanjo. Z leti baterija peša, a če jo redno polnimo s kakovostnim polnilnikom, jo lahko ohranimo »zdravo« dlje, kot če jo polnimo s polnilniki, nevrednimi zaupanja. Danes polnilniki za telefon nudijo tudi izredno hitro polnjenje, kar v
naglici pogosto pomeni eno skrb manj.
V ponudbi GSM servisa boste dobili zelo zmogljive polnilnike 4 smarts za vaše prenosne naprave, ki jih bodo napolnili kar do trikrat hitreje
od običajnih. Priložen jim je tudi 3-amperski kabel, da zadeva deluje tako, kot mora.

iPhone in iPad ali za druge naprave z USB-C
vhodom, ki vašo mobilno napravo napolni do
trikrat hitreje od običajnega polnilca. 50 odstotkov baterije boste tako
napolnili v pol ure. Če ste
veliko na poti, je ta set
kot nalašč za vas. Komplet je sestavljen iz polnilnika in zmogljivega
polnilnega kabla, ki podpirata Power Delivery. S
tem boste spoznali poln
potencial za hitro polnjenje vaše naprave.

Avtomobilski hiter polnilni set iPD

Vsestranski polnilnik

V GSM servisu tako nudijo na primer avtomobilski hiter polnilni set iPD podjetja 4 smarts za vaš

Lahko pa si omislite tudi vsestranski polnilnik za
v vaš avtomobil, ki ima tako USB tipa C, kot

Stenski polnilnik za hitro polnjenje
Če pa svoj pametni mobilni telefon skoraj vedno polnite doma, imajo v GSM servisu na voljo
stenski polnilnik za hitro
polnjenje iPD, ki vas bo s
svojo hitrostjo navdušil.
Vključuje stenski polnilnik
in polnilni kabel, ki podpirata Power Delivery. Tako
boste lahko hitro in enostavno napolnili vaš novi
iPhone X, iPhone 8 ali iPhone 8Plus. Prav tako je primeren za vaš iPad.

Micro USB, kompatibilen pa je z napravami Android in iOS. S tem kompletom bo na poti baterija vašega mobilnega telefona vedno dovolj
polna in v dobri kondiciji.

Telefon je lahko vaša pisarna
S pretvornikom Officecord pa lahko vaš mobilni telefon postane prava mobilna pisarna.
Svoj Samsung ali Huawei telefon lahko s pretvornikom, ki ga nudijo v spletni trgovini GSM
servis, za lažje in bolj pregledno delo ali za zabavo povežete s televizorjem ali monitorjem.
Na pretvornik lahko priklopite računalniško
miško, hkrati pa lahko svoj pametni mobilni
telefon tudi polnite. Tako lahko upravljate s telefonom na zaslonu televizije, si morda ogledate film na velikem zaslonu in še marsikaj.
Za več informacij lahko obiščete spletno stran
www.gsm-servis.com. Če imate nedelujoč telefon, pa jim ga lahko dostavite na prodajno
mesto ali jim ga pošljete kar po pošti.
Poleg tega si velja ogledati tudi spletno trgovino www.zarnica.si, v kateri boste našli led
žarnice in svetila vseh vrst, led trakove, krmilnike in napajanike in elektro material. Osvetljevanje je namreč mogoče krmiliti tudi preko pametnih inštalacij z mobilnimi telefoni.
Prav tako lahko obiščete njihovo novo spletno
stran virtualneresitve.si, kjer lahko izveste več
o možnosti 3D posnetka vašega objekta, virtualnega sprehoda, pogleda od znotraj in
zgoraj in še marsikaj.		
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