TISKOVÁ ZPRÁVA

iGo představuje alkalické nabíjecí baterie,
jedna nahradí 100 běžných baterií
Chrudim, 13. února 2011
Na českém trhu jsou nově k dostání alkalické nabíjecí baterie značky iGo. Díky svým
unikátním vlastnostem dokáže jediná baterie iGo nahradit více než 100 klasických
alkalických baterií. Výhodou je i prodloužená doba skladování, která dosahuje až 7 let.
Baterie navíc neobsahují žádné škodlivé látky, proto jsou vysoce šetrné k životnímu
prostředí.
Nové nabíjecí alkalické baterie iGo byly navrženy tak, aby efektivně nahradily klasické baterie na jedno
použití. Proto jako jediné na trhu pracují s napětím 1,5 V a nabízí kapacitu a životnost srovnatelnou s
běžnými alkalickými bateriemi. Díky inovativní technologii dovolují 100 až 250 nabíjecích cyklů.
Nabíjecí alkalické baterie iGo jsou vhodné k všestrannému využití.

„Novinka značky iGo jedinečným způsobem propojila výhody alkalických baterií s nabíjecími bateriemi.
Toto spojení dovoluje spotřebitelům snížit náklady na provoz elektroniky, která je napájena bateriemi.
Již po deseti nabitích jsou alkalické nabíjecí baterie schopny ušetřit až tisíc korun,“ doplnil Radim
Tlapák, ředitel společnosti NTB CZ, která je oficiálním distributorem výrobků značky iGo v České
republice. „V četných měřeních jsme zjistili, že nabíjecí baterie iGo mají dvakrát větší životnost a
zhruba o 40 % delší skladovatelnost než běžné alkalické baterie,“ doplnil Tlapák.
Nabíjecí alkalické baterie značky iGo neobsahují žádné škodlivé látky, a jsou proto vysoce šetrné
k životnímu prostředí. Oproti běžným produktům v nich nejsou přítomny prvky jako olovo, rtuť ani
nikl. Díky moderní ekologické technologii zanechávají o 90 % méně odpadu než alkalické baterie
vyráběné klasickým způsobem.

„Baterie iGo lze nabíjet pouze ve speciálních nabíječkách této značky, které byly rovněž vyrobeny za
použití nejnovějších technologií s důrazem na ekologickou šetrnost. Nabíječka iGo je ale samozřejmě
vhodná pro všechny druhy nabíjecích baterií,“ sdělil Radim Tlapák ze společnosti NTB CZ. „Na
českém trhu jsou aktuálně k dostání baterie typu AA i AAA, zájemci k nim mohou zakoupit nabíječky
se dvěma nebo čtyřmi pozicemi,“ dodal Tlapák.
Nabíjecí alkalické baterie iGo

-

-

spojují výhody alkalických a nabíjecích baterií
po nabití mají stejnou životnost jako alkalické baterie
představují velkou úsporu – 2 alkalické nabíjecí baterie dokáží nahradit až 200 běžných
alkalických baterií
jako jediné nabíjecí baterie pracují s nominálním napětím 1,5 V
dovolují 100 až 250 nabíjecích cyklů
výjimečné ekologické řešení, jako jediné nabíjecí baterie jsou netoxické – neobsahují rtuť,
olovo a další škodlivé látky
prodávají se přednabité a jsou skladovatelné až 7 let, což představuje o 40 % delší
skladovatelnost, než mají průměrné baterie
v prodeji výhodné balíčky baterií s nabíječkou se dvěma nebo čtyřmi pozicemi

Více informací naleznete zde.
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O značce iGo
Značka iGo představuje absolutní vrchol na světovém trhu s nabíječkami a napájecími adaptéry.
Hlavními přednostmi této značky jsou inovativní designová řešení, uživatelsky přívětivé ovládání a
šetrnost k životnímu prostředí. Díky patentované technologii výměnných konektorů stačí jediná
nabíječka iGo pro nabíjení všech mobilních zařízení. Navíc se nabíječky iGo umí automaticky
přizpůsobit velkému rozsahu vstupního napětí, jsou tak vhodné pro cesty do zahraničí.
Značka nabízí i produkty s převratnou technologií iGo Green™, které šetří nejen životní prostředí, ale i
peníze za energii, jejichž cena neustále stoupá. Produkty iGo Green šetří více než 85% energie ve
srovnání s běžnou nabíječkou v době, kdy je adaptér připojen ke zdroji, ale notebook není používán.
Úsporná nabíječka iGo Green Travel získala ocenění od časopisu Computer za funkčnost a univerzalitu.
O společnosti NTB CZ, s.r.o.
Společnost NTB CZ je oficiálním dovozcem výrobků značky iGo do České republiky. NTB CZ se
specializuje na prodej výrobků z oblasti výpočetní techniky a elektroniky, kterému se věnuje již od
roku 1998. Obchodními partnery společnosti jsou světoznámé firmy z Asie a USA. Všechny prodávané
baterie splňují přísné evropské normy a mají všechny certifikáty potřebné pro prodej v zemích
Evropské unie.
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