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Wakacyjny "must have" od marki Hama
Czas urlopów w pełni. Niezależnie, czy spędzamy je w mieście, na wsi, na
wczasach all inclusive lub w odciętej od cywilizacji głuszy – zawsze warto
spakować do plecaka lub walizki pojemny i wytrzymały powerbank. 26800
mAh, Power Delivery, Thunderbolt 3 i złącze USB-C – z takim zestawem w
stylowym powerbanku marki Hama można śmiało ruszać po wakacyjną
przygodę.

Szybko, szybciej, najszybciej
Powerbank Hama USB –C o pojemności 26800 mAh to odpowiedź na potrzeby tych klientów, którzy oczekują
solidnej pojemności, stabilnego i szybkiego ładowania oraz niezawodności podczas korzystania z wielu typów
urządzeń mobilnych. Bardzo szybkie ładowanie zapewniają dwie technologie – Power Delivery oraz Thunderbolt
3, które we wsparciu z wejściem USB-C stanowią niezastąpiony zespół do zadań specjalnych. Wewnątrz
urządzenia znajdują się dobrze znane atestowane ogniwa gwarantujące najwyższy standard bezpieczeństwa i
jakość. Z kolei wbudowany układ scalony automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenie umożliwiający
wydajny oraz optymalny proces ładowania. Dzięki temu możemy przestać martwić się o żywotność baterii w
urządzeniu mobilnym – jej trwałość jest zachowana i chroniona.
Jest moc, jest zabawa
Korzystacie z MacBooka Apple, Samsunga Galaxy Tab S3, Samsunga Galaxy S9 czy Nintendo Switch? W takim
razie powerbank od marki Hama idealnie nada się do zasilania baterii w wymienionych wyżej urządzeniach.
Wszystko to dzięki USB-C PD, który obsługuje następujące napięcia wyjściowe: 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V.
Dodatkowo urządzenie posiada dodatkowe dwa gniazda USB typu A 5V/2,4 A. Ładowanie następuje
automatycznie, a zintegrowany wskaźnik pojemności LED zasygnalizuje potrzebę podładowania powerbanka.
Urządzenie waży 600 g i obudowane jest wytrzymałym materiałem w interesującym, antracytowym kolorze.
Marka Hama stawia na wysoką jakość przy produkcji powerbanków. Wychodzi naprzeciw potrzebom
współczesnych ludzi – dlatego można je bezpiecznie zabierać w podróż samolotem i ładować baterie
zróżnicowanych urządzeń w szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób. Propozycja w postaci powerbanka
USB-C PD 26800 mAh to koszt 349 zł. Więcej informacji znajdują się na stronie producenta: www.hama.pl

Informacje o firmie HAMA
Z ofertą 18.000 produktów Hama jest wiodącym specjalistą w dziedzinie akcesoriów foto, video, audio,
telekomunikacja, multimedia, zatrudniając około 2500 pracowników na całym świecie.
Tylko w siedzibie firmy w Monheim, w Niemczech pracuje ponad 1500 osób z duzym osobistym
zaangazowaniem w sukcesy przedsiebiorstwa. Dzialania centrali wspierane sa przez liczne filie oraz partnerów
handlowych w calej Europie, gdzie zatrudnionych jest okolo 800 pracowników. W ten sposób Hama jest obecna
na swiatowych rynkach ze swoimi wysokiej jakosci produktami i kompetentna obsluga.
Hama Polska
Milowym krokiem w procesie podboju rynków wschodnich było otwarcie w roku 2000 nowego oddziału Hama w

Polsce. Hama Polska została utworzona 01.10.2000 w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Rozwijając dystrybucję
akcesoriów w całym kraju Hama odnotowała liczne sukcesy, konsekwentnie budując swój prestiż i markę. Dzięki
poświęceniu i wielkiemu zaangażowaniu swoich pracowników Hama rozrosła się, zmieniając swój profil z małej,
zatrudniającej kilka osób firmy, na firmę średnią z dużymi perspektywami na przyszłość.
Hama Polska posiada w swojej aktuanej ofercie ponad 4. 000 produktów, gwarantując jednocześnie ich wysoką
jakość oraz różnorodność.
Polityka asortymentowa Hama Polska polega na wprowadzaniu na rynek najnowszych światowych trendów i
utrzymaniu pełnej dostępności produktów. Ciągły kontakt z pasjonatami techniki, użytkownikami PC, GSM,
fotografikami pozwala nam na wyczucie potrzeb naszych klientów.

