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Kupowanie nowej części do laptopa wymaga nieco uważności, ponieważ na rynku dostępne są części co
prawda tanie, ale często niepełnowartościowe, pochodzące z demontażu i używane, bądź też bardzo niskiej
jakości zamienniki części, baterii do laptopów, czy też nie spełniające norm bezpieczeństwa ładowarki do
laptopów. Ideą powstania naszego sklepu MaxForPower.pl jest zaprzeczenie takim praktykom i oferowanie
wyłącznie części i akcesoriów do laptopów najwyższej jakości, fabrycznie nowych i spełniających normy
stawiane przed tymi produktami wymogami chociażby posiadanych certyfikatów CE i RoHS. Sklep
MaxForPower.pl działa na rynku od 2011 roku i w tym czasie obsłużył już wiele tysięcy klientów, którzy
wracają do nas zawsze wówczas, gdy potrzebują nowej baterii do swojego notebooka, zasilacza - ładowarki,
matrycy do laptopa, klawiatury do laptopa, czy też nowej obudowy w miejsce uszkodzonej. Każda oferowana
przez sklep bateria do laptopa to produkt, który przechodzi testy producenta i ponownie przed wysyłką do
klienta. Baterie max4power wyposażone zostały w układy zabezpieczające ich pracę oraz najwyższej jakości
ogniwa markowe producentów Samsung SDI, LG Chem, Panasonic, Sanyo. Praktyka naszych doświadczeń
wielokrotnie pokazała, że najtańsze zamienniki oryginalnych baterii oferowane w sklepach i na portalach
aukcyjnych nie przechodzą testów pojemności, co oznacza, że producenci tych tanich zamienników stosują
ogniwa słabsze niż deklarują w opisie produktu i na naklejanych na bateriach własnych etykietach. Baterie
max4power są dostarczane w trzech wariantach: baterie Standard, Premium i Prime. Baterie z serii Premium
wykazały nawet 30% dłuższy czas pracy laptopa niż w przypadku standardowej baterii, a baterie max4power
Prime to akumulatory, które zbudowane zostały w oparciu o ogniwa najwyższej obecnie oferowanej
pojemności. Podobnie w przypadku ładowarek do laptopów, MaxForPower.pl posiada pełen asortyment
zasilaczy dedykowanych do laptopów Apple MacBook, Acer, Asus, Dell, HP, Compaq, Compal, Packard
Bell, MSI, Lenovo, Samsung, Toshiba, Sony Vaio. Zasilacze max4power są bezpiecznymi produktami
spełniającymi wymogi norm bezpieczeństwa, dostarczane z 24 miesięczną gwarancją i ubezpieczeniem
gwarantowanym przez Allianz. Gdyby była potrzeba zakupu innych części do laptopów, zapraszamy do
naszego sklepu po matryce do laptopów, które są oryginalnymi produktami producentów z Japonii i Korei
Południowej. Również klawiatury zamienne do laptopów to części, które przechodzą testy jakościowe i
funkcjonalne, markowe zamienniki max4power lub produkty oryginalne OEM. Jeżeli szukasz nowej części
albo baterii lub ładowarki powinieneś znać model swojego laptopa, a najlepiej kod części oryginalnej. Możesz
podać te dane w wyszukiwarce sklepu, aby odnaleźć produkt do swojego laptopa lub konsultantowi, który
pomoże dobrać produkt w rozmowie na czacie, telefonicznie lub poprzez email. Zapraszamy do sklepu
internetowego - gwarantujemy dostępność produktów i szybką dostawę!
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