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Sklep z częściami do laptopów MaxForPower.pl
http://maxforpower.pl

Awaria laptopa? Zużyta bateria? A może potrzebujesz zapasowego zasilacza do swojego notebooka? W
każdym przypadku zapraszamy do sklepu MaxForPower.pl. Bogaty wybór części zamiennych do laptopów
wszystkich marek, najlepsze dostępne na rynku baterie do laptopów i dedykowane zasilacze zamienne idealne
odpowiedniki oryginalnych zasilaczy, to stanowi szeroki asortyment specjalistycznego sklepu internetowego.
Działamy na obszarze całej Polski, natychmiast wysyłamy towary do każdego miasta w kraju. Jeżeli
mieszkasz w Poznaniu, możesz odebrać zamówione części dla swojego laptopa również osobiście. W
częściach do laptopów specjalizujemy się już od wielu lat. Nasz zespół to doświadczeni sprzedawcy i
konsultanci, którzy od wielu lat pracują w branży komputerowej, a przede wszystkim związanej z częściami i
akcesoriami do laptopów. Asortyment sklepu stanowią starannie dobrane części do laptopów, pochodzące od
zaufanych i renomowanych producentów. Sklep oferuje produkty markowe max4power, lidera w branży
zamiennych części do laptopów, a także produkty oryginalne, wyprodukowane dla laptopów Acer, Apple,
Dell, Asus, HP Compaq, MSI, Lenovo, Toshiba, Samsung, Sony Vaio, Packard Bell, i innych. Wszystkie
oferowane produkty są fabrycznie nowe, spełniające stawiane przed nimi wymagania zgodnie z normami. Nie
oferujemy produktów używanych, z demontażu i tzw. leżaków magazynowych. Wszystkie oferowane części
do laptopów posiadają cechy zgodne z opisem w specyfikacji, a jest to bardzo ważne na przykład w przypadku
baterii do laptopów. Bateria do laptopa marki max4power jest nowoczesnym akumulatorem, który
wyprodukowany został na bazie ogniw najwyższej jakości. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce
sprzedajemy baterie do laptopów, które posiadają ogniwa zapewniające rzeczywistą pojemność zgodnie z tą,
zadeklarowaną na etykiecie i w specyfikacji baterii. Baterie do laptopów max4power  30% Premium
wyprodukowano w oparciu o ogniwa lidera branży akumulatorów, firmę SAMSUNG SDI, a baterie
max4power Prima na ogniwach producentów Panasonic, LG, Sanyo. Wszystkie te baterie posiadają wysoką
pojemność i wydajność nieosiągalną dla zwykłych zamienników oryginalnych baterii, a niejednokrotnie
przewyższają baterie oryginalne właśnie pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu i wytrzymałości w
dłuższym czasie. Innym z istotnych kierunków specjalizacji sklepu MaxForPower.pl są matryce LCD do
laptopów. Matryca LCD jest częścią w laptopie, która jest szczególnie narażona na uszkodzenia. Rozbicie
matrycy LCD może być wynikiem uderzenia, zgniecenia lub upadku laptopa. Ponieważ ekranu laptopa nie da
się naprawić, musi zostać wymieniony na nowy. W naszej ofercie można nabyć nowe matryce LCD pasujące
do wszystkich laptopów. Są to fabrycznie nowe panele LCD z podświetleniem LED, pełnowartościowe i bez
żadnych wad ukrytych. Każda matryca do laptopa przed wysyłką jest sprawdzana profesjonalnym testerem.
Wejdź do naszego sklepu i sam przekonaj się jak łatwo można kupować części do laptopów!
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