Action Equipment & Services

GREEN POWER – techniek die bespaart
AES heeft en aantal hoogwaardige batterijen en opladers geselecteerd die goed zijn voor het milieu.
Tevens bespaart u op energie verbruik en/of op vervanging.

Oplaadbare batterijen
MaxE Plus
MaxE
MaxE

Deze nieuwste generatie batterijen heeft alle voordelen van een alkaline batterij maar is
tevens oplaadbaar. Geen zelfontlading, direct gebruiksklaar en geen speciale oplader nodig

AA | 2500mAh
AAA | 800 mAh
9V| 250 mAh

zerOwatt opladers

zerOwatt

PowerLine 4

zerOwatt

TC Micro USB

zerOwatt

NICE ECO
NICE ECO
NICE ECO

€ 3,99 / stuk
€ 3,15 / stuk
€ 9,20 / stuk

€ 15,96
€ 12,60
€ 9,20

Deze nieuwste generatie opladers kennen geen sluipverbruik. Zodra de batterijen of het apparaat
zijn opgeladen wordt de stroomtoevoer (en dus het verbruik) automatisch uitgeschakeld.

PowerLine 5

NICE batterijen

Penlite | verpakt per 4
Mini‐Penlite | verpakt per 4
9V‐block | verpakt per stuk

Oplader voor 1‐4 mini penlite, penlite,
baby C, mono D; 1x 9V‐block Nicd/NiMH
oplaadbare batterijen.
Stopcontact oplader voor 1‐4 mini‐penlite
of penlite (inclusief 4x MaxE Plus penlite
2500mAh)
Universele oplader voor telefoons/PDA’s
en andere apparaten met Micro USB
aansluiting

€ 45,53/stuk

€ 45,53

€ 41,97/stuk

€ 41,97

€ 8,75/stuk

€ 8,75

Deze nieuwste lithium technologie batterijen. “The Ultra Eco Power Battery”
‐ tot 10x efficiënter in digitale apparaten
‐ tot 40% lichter dan alkaline batterijen
‐ Niet giftig, 0% lood, 0% cadmium
‐ Meer dan 10 jaar bewaren zonder energieverlies
‐ Lange levensduur zonder herladen = zero e‐waste
‐ Uitstekende prestaties onder extreme temperatuur omstandigheden.

AA | 2900mAh
AAA | 1100mAh
9V| 1200 mAh

PowerLine 5

Penlite | verpakt per 4
Mini‐Penlite | verpakt per 4
9V‐block | verpakt per stuk

PowerLine 4 (incl. 4x AA)

€ 8,28 / stuk
€ 8,28 / stuk
€ 9,20 / stuk

€ 33,12
€ 33,12
€ 9,20

TC Micro USB

vermelde prijzen zijn exclusief BTW & transportkosten en geldig t/m 31/12/2011
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