Xtorm presenteert het perfecte kerstcadeau
Krachtig cadeau waar iedereen wat aan heeft
Houten, 14 november 2017 – Xtorm, marktleider in mobiele laadoplossingen, biedt de
uitkomst voor de zoektocht naar hét perfecte kerstcadeau. Mobiele apparaten zoals
telefoon, camera en Bluetooth speakers zijn tegenwoordig onmisbaar en blijven dankzij
Xtorm laadoplossingen altijd en overal opgeladen.
Voor de smartphone verslaafde
Ken je iemand die nooit zonder telefoon kan, iemand die
altijd bezig is met appen, snappen, pinnen en tweeten?
Extra energie kan deze social media addict zeker gebruiken!
De compacte Power Bank Pebble is handig voor dagelijks
gebruik en past gemakkelijk in een broekzak of handtas.
Voor de avonturier
Of het nu een passie is voor fietsen of dat deze avonturier
liever wandelt of kampeert in de wildernis, de Power Bank
Limitless geeft genoeg energie voor alle outdoor avonturen!
Bovendien heeft deze robuuste water- en schokbestendige Power Bank een ingebouwde zaklamp
met S.O.S.-functie voor echte noodgevallen.
Voor de workaholic
Met dit handige cadeau is deze harde werker niet langer afhankelijk van een stopcontact en kan er
altijd en overal gewerkt worden. De Power Bank Discover heeft genoeg energie om een MacBook,
smartphone én werk smartphone in één keer op te laden.
Voor de (kerst)boomknuffelaar
Zelfs voor mensen die het liefst zo min mogelijk stroom gebruiken biedt Xtorm een mooie
laadoplossing. De Lava 2 Solar Charger beschikt namelijk over ingebouwde zonnepanelen. Met deze
stijlvolle en handige Solar Charger worden mobiele apparaten opgeladen door gebruik te maken van
zonlicht.
Al met al biedt een Xtorm dankzij het ruime assortiment het ultieme kerscadeau voor iedereen.
Prijs en beschikbaarheid
Xtorm mobiele laders zijn vanaf €14,99 beschikbaar 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 57 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, marketing@telco-acc.com, +31 (0)30
635 4800. Download hoge resolutie afbeeldingen of meer informatie over de genoemde Xtorm producten:
Power Bank Pebble 2X - afbeeldingen / informatie
Power Bank Limitless 10.000 - afbeeldingen / info

USB-C Power Bank Discover 17.000 afbeeldingen / info
Lava 2 Solar Charger - afbeeldingen / informatie

