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Sklep internetowy MaxForPower.pl funkcjonuje na naszym rynku od wielu lat. Prowadzi swoją działalność w
Poznaniu, a wysyłki realizuje w całej Polsce. Sklep MaxForPower.pl to dostawca części do notebooków,
wśród nich znajdują się: klawiaturę do laptopa, matrycę do laptopa, obudowę do laptopa, baterie do laptopów i
akcesoria, takie jak ładowarki do notebooków. Sprzedawane części przeznaczone są do notebooków
większości producentów, wśród nich: Apple MacBook, Asus, Acer, Dell, Lenovo, HP, Compaq, MSI,
Samsung, Toshiba czy Sony Vaio. Każda część do laptopa wytworzona została przez starannie
wyselekcjonowanego producenta części OEM i podlega testom w kontekście wypełniania założeń
jakościowych przed wysłaniem części do klienta. Sklep MaxForPower.pl oferuje komponenty i akcesoria,
odpowiedniki oraz oryginalne, do notebooków. Najważniejszą marką odpowiedników jest w naszej ofercie
marka max4power. Są to komponenty i baterie tylko fabrycznie nowe i bez wad. Każda część do laptopa
spełnia normy jakościowe, takie same jak części oryginalne.
Baterie do notebooków w asortymencie sklepu to jedna z ważniejszych grup towarowych. W sklepie
MaxForPower.pl można zaopatrzyć się w baterie różnego typu. Posiadamy baterie zamienne standardowe, a
także baterie o podwyższonej pojemności, z serii max4power HighCapacity - baterie powiększone o
dodatkowe ogniwa, max4power  30% PREMIUM - zbudowane w oparciu o markowe, oryginalne ogniwa
podwyższonej pojemności firmy Samsung SDI, baterie max4power PRIME, zawierające ogniwa
wyprodukowane przez firmę LG Chem, o najwyższej obecnie dostępnej pojemności. Bateria do notebooka
producenta max4power jest identyczna z baterią oryginalną i posiada ubezpieczenie gwarantowane przez
firmę Allianz. Na akumulatorach kupionych w sklepie MaxForPower.pl możesz polegać, ponieważ dają one
gwarancję, że deklarowana w opisie pojemność jest realna, a jakość ogniw i montażu baterii przewyższa
nawet baterie oryginalne.
Jeżeli poszukujesz nowej matrycy LCD do Twojego notebooka, zapraszamy do odwiedzin w sklepie. W
asortymencie znajdziesz nowe matryce LED światowych liderów branży. Każda matryca LCD do notebooka
przechodzi testy wykrywające wszelkie anomalie pracy i błędne piksele. W ofercie są matryce LCD o różnych
rozdzielczościach, rozmiarach i typach gniazd video.
Następną ważną kategorią w asortymencie internetowego MaxForPower.pl są ładowarki do notebooków.
Każdy laptop musi mieć ładowaną baterię, a zasilacz do notebooka markowany przez max4power jest
dokładnym zamiennikiem zasilacza oryginalnego. Jest to produkt w pełni bezpieczny o parametrach takich
samych jak ładowarka oryginalna do notebooka. Każdy zasilacz podlega testowaniu na profesjonalnym
testerze, zarówno po produkcji oraz ponownie przed wysłaniem go do klienta.
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