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Nové iGo KeyJuice mini přívěsky
usnadní nabíjení i přenos dat v terénu
Chrudim, 23. října 2012
Značka iGo přináší na český trh produktovou novinku v podobě praktických mini přívěsků
iGo KeyJuice. Ty zvládají zároveň přenos dat mezi přístroji i jejich dobíjení. Dva typy
přívěsků jsou určeny pro mobilní zařízení s Micro či Mini USB porty a produkty značky
Apple. Díky malým rozměrům a inovativnímu prostorovému řešení, oceňovanému na
přehlídkách průmyslového designu, lze přívěsky nosit neustále u sebe. Připevnit je lze
například na batoh nebo na klíče.
Produkt iGo KeyJuice Micro & Mini USB umožňuje přenos dat a nabíjení mezi všemi zařízeními s Mini
USB a Micro USB portem. Jde například o smartphony, PDA, MP3 přehrávače, herní konzole a další
podobné přístroje. USB rozhraní zajišťuje pohodlné propojení s notebookem i s USB nabíječkou.
Naopak iGo KeyJuice Apple iPod, iPad, iPhone s rozhraním USB 2.0/Apple představuje praktického
pomocníka pro přenos dat a nabíjení všech chytrých Apple zařízení.

„Nové praktické přívěsky iGo KeyJuice představují neocenitelné pomocníky pro všechny, kteří často
využívají moderní mobilní přístroje v terénu,“ uvedl Radim Tlapák, ředitel společnosti NTB CZ, která
je oficiálním distributorem produktů značky iGo na českém trhu. „Oba přívěsky plní funkci dva
v jednom, protože umožňují nabíjení přístroje pomocí USB portu či nabíječky a zároveň přenos dat
z mobilního přístroje do notebooku a zpět,“ dodal Tlapák s tím, že přívěsky iGo KeyJuice představují
celosvětově nejprodávanější produkty z portfolia značky iGo.
Výhodou iGo KeyJuice přívěsků je jejich minimalistický praktický design. Pro své chytré prostorové
řešení získaly oba přívěsky v minulém roce prestižní mezinárodní ocenění CES Innovation Design and
Engineering Awards. Přívěsky lze po použití jednoduše složit dohromady tak, že tvoří malé zaoblené
obdélníky o rozměrech 42,67 x 32,77 x 8,89 mm u KeyJuice Micro & Mini USB a 43,43 x 34,54 x 8,89
mm u KeyJuice Apple iPod, iPad, iPhone. Po složení se tak snadno vejdou třeba do peněženky nebo se
připevní jako přívěsek na klíče.

„Díky přívěskům iGo KeyJuice odpadá nutnost nosit s sebou zbytečně objemné propojovací či nabíjecí
kabely. Praktické přívěsky lze mít neustále při sobě, například přidělané na klíčích,“ vysvětlil Radim
Tlapák ze společnosti NTB CZ. „Díky tomu je vyloučena možnost, že si je jejich majitel zapomene
doma a zůstane tak bez možnosti dobíjení svého mobilního přístroje či přenosu dat mezi svými
chytrými pomocníky,“ doplnil Tlapák.

O iGo KeyJuice, Micro & Mini USB
iGo KeyJuice Micro & Mini USB je praktický přívěsek, který umožňuje přenos dat a nabíjení mezi
jakýmikoliv zařízeními s Mini USB a Micro USB portem, jako je smartphone, PDA, MP3 přehrávač, herní
konzole a další. Díky revolučnímu designu a rozměrům 42,67 x 32,77 x 8,89 mm je možné KeyJuice
nosit neustále při sobě, lze ho jednoduše upevnit na klíče nebo na batoh. Jeho inovativní,
minimalistické provedení je oceňováno na přehlídkách průmyslového designu.
Cena: 249,- Kč

Fotografii iGo KeyJuice Micro & Mini USB si můžete stáhnout zde.
Podrobnější informace včetně videa naleznete zde.

O iGo KeyJuice, Apple iPod, iPad, iPhone
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iGo KeyJuice Apple iPod, iPad, iPhone je praktický přívěsek pro datový přenos nebo nabíjení Apple
iPodu, iPadu a iPhonu prostřednictvím USB portu. Rozhraní USB 2.0/Apple pro iPod, iPad, iPhone
zajišťuje konektivitu s notebookem nebo USB nabíječkou. Díky revolučnímu designu a rozměrům
43,43 x 34,54 x 8,89 mm je možné KeyJuice nosit neustále při sobě, lze ho jednoduše upevnit na klíče
nebo na batoh. Inovativní, minimalistické provedení je oceňováno na přehlídkách průmyslového
designu.
Cena: 249,- Kč

Fotografii iGo KeyJuice Apple iPod, iPad, iPhone si můžete stáhnout zde.
Podrobnější informace včetně videa naleznete zde.

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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