Xtorm lanceert XB2 Power Banks mét ingebouwde Apple Lightning kabel
Populaire XB2 Power Banks nu speciaal voor Apple gebruikers
Houten, 31 augustus 2017 – Xtorm, fabrikant van mobiele laadoplossingen, vult de alom
geprezen XB2 Power Bank lijn aan met een nieuwe versie die over een ingebouwde Apple
Lightning kabel beschikt. Met deze uitbreiding speelt Xtorm in op de wensen van Apple
gebruikers.
De stijlvolle XB2 Power Bank lijn beschikt over innovatieve
eigenschappen die ervoor zorgen dat mobiele apparaten
altijd en overal zorgeloos opgeladen kunnen worden. De
XB2 Lightning editie zal beschikbaar zijn voor de Power
Bank Travel 6700 en Power Bank Discover 17.000. In
plaats van een ingebouwde micro USB kabel beschikt de
Lightning editie over een ingebouwde Apple Lightning
kabel. De Lightning kabel is voorzien van de officiële Apple
Lightning connector en is volgens het Apple MFI
programma goedgekeurd.
De Power Banks uit de XB2 lijn hebben een weldoordacht design dat voldoet aan de nieuwste
oplaadstandaarden en waarin de meest innovatieve laadtechnieken zijn geïmplementeerd, zoals Quick
Charge 3.0 en USB-C (Discover). Dit is ook de reden dat deze unieke Power Bank lijn bekroond is met
twee prestigieuze designprijzen: De Red Dot Design Award 2017 en de iF DESIGN AWARD 2017.
Met de toevoeging van de Lightning editie is er vanaf heden voor elke smartphone gebruiker een
geschikte XB2 Power Bank verkrijgbaar.
Prijs en beschikbaarheid
De advies verkoopprijzen van XB2 Lightning editie Power Banks zijn € 55 (XB200L - Travel), € 95
(XB202L - Discover). De Power Banks zijn vanaf medio september verkrijgbaar bij diverse (online)
winkels en op Xtorm.eu. Xtorm biedt op al haar producten twee jaar garantie en ongelimiteerde
helpdeskondersteuning.
Over Xtorm
Xtorm is opgericht in 2008 en onderdeel van het Nederlandse bedrijf Telco Accessories b.v., met het
hoofdkantoor in Houten. Xtorm ontwerpt, produceert en verkoopt innovatieve universele mobiele
laadoplossingen. De collectie is aangevuld met Xtorm Business producten. Xtorm producten hebben
een eigentijds karakter en zijn gebruiksvriendelijk en van hoge kwaliteit. Op dit moment zijn Xtorm
producten wereldwijd verkrijgbaar in 52 landen. Meer informatie vindt u op www.xtorm.eu.
<<< EINDE PERSBERICHT>>>
Noot voor de redactie: voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht of een verzoek om
beeldmateriaal of samples kunt u contact opnemen met: Mathilde Kamp, m.kamp@telco-acc.com,
+31 (0)30 635 4800.
Download hier hoge resolutie afbeeldingen van de XB2 Lightning editie.

