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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η κεγαιύηεξε πνηθηιία ζε Power Banks, ηε λέα θνξεηή πεγή 

ελέξγεηαο γηα όια ηα smartphones, κόλν ζηα Public! 

 

Βξεο ηε δηθή ζνπ θνξεηή επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα απόιπηε 

ειεπζεξία θαη απεξηόξηζηε ρξήζε ηωλ ζπζθεπώλ ζνπ. 

 

Μέλεηε ζπρλά δίρσο κπαηαξία ζην θηλεηό ζαο; Τα θαηαζηήκαηα Public 

www.public.gr/blog.public.gr ζπζηήλνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ηε κεγαιύηεξε γθάκα 

επώλπκσλ ζπζθεπώλ Power Banks.  

 

Τα Power Banks είλαη θνξεηέο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ην θηλεηό ή νπνηαδήπνηε άιιε USB ζπζθεπή, επηηξέπνληάο ζαο λα ηηο θνξηίδεηε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, όπνπ θη αλ βξίζθεζηε!  

 

Τα Power Banks δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία κνληέισλ θαη ρξσκάησλ 

ηθαλνπνηώληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο θαη πξνηηκήζεηο! Καιύπηνπλ κεγάιε 

γθάκα αλαγθώλ πνπ πνηθίινπλ από κηα απιή θόξηηζε έσο ηηο αλάγθεο ηνπ 

επαγγεικαηία πνπ θάλεη πνιύσξε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ θαη ηνπ tablet ή ηνπ 

ηαμηδηώηε πνπ δελ έρεη πξόζβαζε ζην ξεύκα γηα πνιιέο ώξεο.   

 

Η ζπλερώο απμαλόκελε ρξήζε ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ, ησλ smartphones θαη ησλ 

tablets ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε παξνρήο ελέξγεηαο 24 ώξεο 

ην εηθνζηηεηξάσξν γηα ηηο ζπζθεπέο καο. Ελδεηθηηθό είλαη ην γεγνλόο πσο 50% ησλ 

ρξεζηώλ smartphones «κέλνπλ» από κπαηαξία ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα. Καηά κέζν όξν θαη αλάινγα κε ηελ κπαηαξία ηνπ smartphone, ηα Power 

Banks κε ρωξεηηθόηεηα από 4000mAh θαη πάλω, κπνξνύλ λα ζαο 

εμαζθαιίζνπλ 2 πιήξεηο θνξηίζεηο θηλεηνύ!     

 

Σηα Public κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε δηθή ζαο επώλπκε «ηξάπεδα ελέξγεηαο» 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο:  

 

 To νηθνλνκηθό POWER SONY CPV-LSB MICRO USBCHARGER γηα πεξηζηαζηαθή 

ρξήζε θόξηηζεο. 

 Τν πξνθνξηηζκέλν γηα άκεζε ρξήζε POWER SONY CPV-3L 2800mAh MICRO 

USBCHARGER, πνπ ζαο εμαζθαιίδεη πεξηζζόηεξεο από 1 θνξηίζεηο θηλεηνύ. 

http://www.public.gr/
http://blog.public.gr/
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 Τν POWER SONY 5000mAh BLACK MICRO USBCHARGER πνπ εμαζθαιίδεη 

πεξηζζόηεξεο από 2 θνξηίζεηο θηλεηνύ θαη ηνπιάρηζηνλ 1 θόξηηζε tablet. 

 Τν πνιύ κηθξό θαη δηαθξηηηθό BANK PURO 2200mAh BLK/BLUE/GOLD/SILVER, 

κε δπλαηόηεηα θάιπςεο όιεο ηεο γθάκαο ησλ smartphones. 

 To επίζεο δηαθξηηηθό POWER BANK PURO 4000mAh BLUE/WHITE πνπ ζαο 

εμαζθαιίδεη 2 πιήξεηο θνξηίζεηο γηα θηλεηά θαη κηα θόξηηζε γηα ηα πεξηζζόηεξα 

tablet. 

 To θαηάιιειν γηα όιεο ηηο ζπζθεπέο POWER BANK ADATA PV100 MICRO 

USBCHARGER, πνπ εμαζθαιίδεη πεξηζζόηεξεο από 2 θνξηίζεηο θηλεηνύ θαη 

ηνπιάρηζηνλ 1 tablet. 

 Τν POWER BANK ADATA 5000MAH PINK MICRO USBCHARGER θαηάιιειν γηα 

όια ηα smartphones θαη tablets, πνπ εμαζθαιίδεη πεξηζζόηεξεο από 2  θνξηίζεηο 

θηλεηνύ θαη ηνπιάρηζηνλ 1 tablet. 

 Τν νηθνλνκηθό POWER BANK NOKIA MICRO USBDC-18 θαηάιιειν γηα όια ηα 

smartphones. 

 Τν POWER BANK SAMSUNG PORTABLE BATTERY PACK WH, θαηάιιειν γηα όια 

ηα smartphones θαη tablet.  

 

Επηπιένλ κόλν ζηα Public, έρεηε ηε δπλαηόηεηα κε θάζε αγνξά θηλεηνύ έσο θαη ηηο 

30 Ινπλίνπ λα θεξδίδεηε έθπησζε 50% γηα θάζε αγνξά επώλπκνπ Power Bank.  

 

Θέιεηο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα γηα απόιπηε ειεπζεξία. Θέιεηο Public. 

 

 


