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Link do produktu: https://taniegsm.com.pl/bateria-mm355bb-tjb-1-bb100-jt-h050350b-jeeja-b001-05-li-ion-37v-do-telefonumaxcom-p-28.html

Bateria MM355BB TJB-1 1000mAh
3.7Wh Li-Ion 3.7V do telefonu
MaxCom
Cena brutto

36,99 zł

Cena netto

30,07 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BCE406

Kod producenta

BCE406

Producent

Zamiennik

Producent

Zamiennik produktu oryginalnego

Opis produktu
Opis produktu: Bateria MM355BB TJB-1 1000mAh 3.7Wh Li-Ion
3.7V do telefonu MaxCom
1) Instytucje budżetowe (szkoły, gminy, urzędy, firmy państwowe) mogą dokonywać zakupów z odroczonym terminem
płatności.
2) Do zrobienia zakupów nie wymagamy logowania ani zakładania konta w sklepie.
3) Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne.

Bateria TJB-1 została wykonana z ogniw Li-Ion, które nie mają efektu pamięci. Można ją doładowywać w dowolnej chwili.
Baterii Li-Ion nie wolno rozładowywać do "zera". Grozi to zbyt dużym spadkim napięcia.
Przed zakupem produktu prosimy sprawdzić, jaki symbol ma Państwa oryginalna bateria.
Jeżeli macie Państwo problem z doborem odpowiedniego produktu, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Sprzedawana przez nas bateria została wyposażona w układ zabezpieczający PCM i bez obaw może być ładowana w oryginalnej ładowarce
dostarczonej wraz z telefonem Emporia.
Prosimy pamiętać, aby baterii litowych nie wrzucać do ognia, nie zwierać styków i ładować w ładowarkach przeznaczonych do tego modelu
telefonu.
Oferowany przez nas produkt jest zamiennikiem, w 100% zgodnym z oryginalnym produktem.
Nasza bateria zastępuje poniższe ogniwa:
BB100
JT-H050350B
JTH050350B
JEEJA-B001-05
JEEJAB00105
TJB-1
TJB1
Bateria stosowana w poniższych modelach telefonów:
Binatone:
B200
BB200
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Speakeasy Mobile Plus
MaxCom:
MM350BB
MM355BB
MM500BB
MM550BB
Swissvoice:
MP01

Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:
Wymiary baterii: 54.5x35.0x5.3 mm
Waga: 31g.
Pojemność: 1000mAh (1.0Ah lub 3.7Wh)
Napięcie: 3.7V (również 3.6v)
Typ ogniwa: Li-Ion
Czy można ładować: Tak
Układ zabezpieczający PCM: Zamontowany
Czy wymaga uformowania: Tak
Wymienna bateria MaxCom TJB-1 BB100 JT-H050350B JEEJA-B001-05 do
zastosowania w telefonach komórkowych i stacjonarnych.

Zamówienia
Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-12 i
14-16.
Przez telefon przyjmujemy wyłącznie zamówienia na przesyłki pobraniowe - czyli płatne
przy odbiorze.
Jeżeli chcecie Państwo dokonać przedpłaty, to zapraszamy do składania zamówień przez
naszą stronę - nie trzeba zakładać konta i logować się!
1) Instytucje budżetowe (szkoły, gminy, urzędy, firmy państwowe) mogą dokonywać
zakupów z odroczonym terminem płatności.
Zasady składania zamówień dla powyższych instytucji:
-

zamówienia prosimy składać na nasz adres mailowy
w zamówieniu prosimy wpisać nazwę produktu, ilość oraz formę dostawy (poczta, kurier)
zostanie wystawiona faktura vat przelewowa - przelew 14 dni
dłuższe terminy są możliwe po wcześniejszych uzgodnieniach
w przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta

2) Do zrobienia zakupów nie wymagamy logowania ani zakładania konta w sklepie.
3) Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne.
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