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Ładowarki części baterie i matryce do laptopów
http://maxforpower.pl

Sklep internetowy MaxForPower.pl od lat prowadzi sprzedaż związaną z dostarczaniem właścicielom i
właścicielkom laptopów wysokiej jakości akcesoria i części zamienne do notebooków. Sklep internetowy
zlokalizowany jest w Poznaniu, a działa na terenie Polski. Klienci sklepu to między innymi nabywcy prywatni
części serwisowych, akumulatorów, ładowarek do laptopów, jak również działy zakupów firm i serwisy
laptopów. Trzon oferty sklepu MaxForPower.pl tworzą akumulatory do notebooków, ładowarki do
notebooków, matryce LCD do notebooków, klawiatury kompatybilne do laptopów, obudowy do laptopów,
zawiasy do notebooków i sporo innych części - zarówno oryginalnych jak i zamiennych produktów
dostarczonych przez przodujących producentów w branży części do notebooków. Oferowane produkty są
odpowiednie dla każdej z marek notebooków oferowanych w sprzedaży, w szczególności takich marek jak
Apple MacBook, Acer, Asus, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI, Packard Bell, HP, Compaq, Sony Vaio, Toshiba,
Samsung. Każda bateria marki max4power jest wyrobem fabrycznie nowym i najwyższej jakości, produkcji
sprawdzonych producentów ogniw do laptopów, w oparciu o oryginalne ogniwa firm Samsung, LG, Sanyo i
Panasonic. Baterie z serii max4power  30% PREMIUM oraz PRIME często przewyższają swoimi
parametrami akumulatory oryginalne kosztując tylko około 50% ich ceny. Każda bateria do laptopa produkcji
max4power to wyrób, który w istocie spełnia opisane w specyfikacji normy, a konkretnie rzecz ujmując, może
poszczycić się wysoką pojemnością ogniw i długim czasem używania. Gdy oryginalny zasilacz zepsuje się,
zgubi się albo wystąpi potrzeba posiadania dodatkowego zasilacza do domu lub biura, zasilacz firmy
max4power wypełni Twoje oczekiwania, jako że jest doskonałym odpowiednikiem zasilacza oryginalnego.
Podstawową grupą produktów w sklepie MaxForPower.pl są również ekrany LED do notebooków. Ekran
LED notebooka to komponent, który nieraz ulega uszkodzeniu w sposób mechaniczny, tak jak uderzenie lub
zgniecenie notebooka. Najczęściej naprawa jest możliwa jedynie na drodze wymiany matrycy w notebooku na
nową. Posiadamy w ofercie bogaty wybór matryc do notebooków. Gdy istnieją wątpliwości, jaką część
powinno się zastosować w laptopie, warto skorzystać z konsultacji sprzedawcy MaxForPower.pl. Za
pośrednictwem sklepu MaxForPower.pl wystawione są matryce fabrycznie nowe, nie pochodzące z
demontażu i nie odnawiane. Następną grupą asortymentową są klawiatury zamienne do notebooków.
Oferujemy bogaty wachlarz nowych klawiatur zarówno marki max4power, a także klawiatur oryginalnych.
Jeżeli zdarzy Ci się mieć do wymiany obudowę laptopa, na stronach MaxForPower.pl nabędziesz także taką
część. Mamy w ofercie obudowy dolne, górne, palmrest'y, ramki matryc. Znajdziesz tutaj także kable video do
matryc.
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