POWER BANKA

S TVÝM
LOGEM
nebo obrázkem.
Již teď můžeš obdarovat své potenciální a stálé klienty či zaměstnance Power
Bankou s Tvým logem nebo osobním obrázkem. Je to ideální nápad na
poděkování za spolupráci, zajímavý propagační předmět na veletrhy nebo
originální sváteční dárek.
NÁPAD SE POČÍTÁ

OBJEDNEJ

NÁPAD SE POČÍTÁ
Nám všem záleží na dobré vizitce ﬁrmy, a proto je dobré vybrat takové
předměty, které jsou prak cké, budou používány dlouhou dobu, nebudou
zapomenuty a vhozeny do šuplíku společně s jinými nudnými předměty.
Odpovídajícím produktem nejvyšší kvality je Power Banka elegant s Tvým
logem.

ZJISTI CO JE POWER BANKA

ZJISTI CO JE
POWER BANKA
Malý mobilní akumulátor určený pro nabíjení baterií přenosných zařízení.
Power Banku si můžete sbalit a vzít kamkoliv - zabírá minimum místa a je velmi
lehká. Přijde vhod pokaždé, kdy nelze využít obvyklé způsoby dobíjení a
elektrická zásuvka není poblíž.

CO NABÍJÍ POWER BANKA

CO NABÍJÍ POWER BANKA?
Přenosná zařízení jako: smartphony, tablety, MP3 a MP4 přehrávače, fotoaparáty,
kamery, navigace, konzoly PSP a mnohé další prostřednictvím portu microUSB,
miniUSB a lightning se vstupním napětím 5V.

KAM VZÍT POWER BANKU

KAM VZÍT
POWER BANKU
Ideálně se hodí na služební cesty nebo konference. Nenahraditelná je rovněž
během odpočinku pod stanem, na rybách, na kole, v horách nebo při sjíždění
řeky.
Doporučujeme ji sbalit dětem na tábor, abyste vždy měli možnost zkontaktovat
se svou ratoles . Další příležitos využi připravuje sám život, sami se o tom
neustále přesvědčujeme.

REALIZUJ VLASTNÍ POTISK

POTISK ZDARMA
Odolný potisk s kompletní paletou
barev zajišťuje sítotisk.

K dispozici jsou tři modely Power
Banky, které se liší kapacitou a
rozměrem plochy určené k potisku.

Nelimitujeme Tě počtem barev, u nás
zcela sám rozhoduješ o tom, jak má
Tvá Power Banka vypadat.

Potisk se nachází na horní straně
plastového krytu a ve srovnání s
konkurencí, je celá plocha určena pro
Tvůj nápad.

My Tvůj nápad pouze uskutečníme.

Soubor s grafikou pro tisk by měl být ve formátu:
CDR, JPEG, PDF nebo PNG.
NABÍZENÉ POWER BANKY

VYBRANÉ REALIZACE

NABÍZENÉ POWER BANKY
Níže najdeš přehlednou srovnávací tabulku dostupných modelů Power Banky. Ceny jsou konečné a uvedené jsou včetně
potisku.

SOLO 4

SOLO 6

SOLO 10

4000 mAh

6000 mAh

10000 mAh

Počet nabití smartphonu*

1,5x

2,5x

4x

Počet nabití fotoaparátu*

2x

3x

5x

Počet nabití tabletu*

-

1x

1,7x

Souběžné nabíjení dvou zařízení

-

TAK

TAK

5V 1A

5V 1A / 5V 2A

5V 1A / 5V 2.1A

Rozměr [mm]

87x51x22

94x62x22

138x62x22

Hmotnost [g]

200

220

280

249 Kč

299 Kč

349 Kč

70x25

80x35

125x35

Kapacita

USB výstup

Cena s potiskem [bez DPH]
Rozměry potisku [mm]

*Orientační výpočet na základě průměrných kapacit zařízení ve své třídě.

Podmínky nabídky

JAK OBJEDNAT POWER BANKU

Minimální objednávka:

30 kusů

Ozvi se Matějovi na info@svetmovano.cz Nebo zavolej na číslo

Termín realizace:

od 10 pracovních dnů

774 35 08 07 . Rád zodpovím všechny Tvé dotazy a představím podrobnosti
nabídky.

V případě velké objednávky
jsou ceny nastavovány
individuálně.

VYTISKNI NABÍDKU

