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(החלף סניף) אקספרס

שנה אחתאחריות

עקב מבצעי BlackFriday זמני המתנה במוקד שירות הלקוחות הטלפוני ארוכים מהרגיל. עמכם הסליחה.
 

מציאון ועודפיםקונסולותמחשבים נייחיםטאבלטיםמחשבים ניידיםטלפונים סלולארייםקטגוריות מובילות

 

 סניפים, שעות פעילות, טלפונים וכתובותתוכנית אפילייטדרושיםמחירון מעבדהשירות ותמיכה

₪ 354
3

חפש לפי שם מוצר או מספר קטלוגי... 

אנו מתחייבים למחיר הנמוך ביותר בעיר מגוריך באותם תנאי אספקה ותשלום*

 52 סניפים מנהריה עד אילת

 

מחשבים וסלולר
 

מוצרי חשמל
 

בשמים
 

שעונים
 

לבית ולגן
 

צעצועים

סוללת גיבוי אוניברסלית ניידת Miracase 10000mAh PowerBank צבע...Miracaseאביזריםעמוד ראשי  כל הקטגוריות

סוללת גיבוי אוניברסלית ניידת Miracase 10000mAh PowerBank - צבע אפור מבריק
מק"ט: 49281

 זמין כעת במלאי באקספרס [בדיקת מלאי בסניף אחר]

סוללת גיבוי איכותית ניידת בעלת שקע USB כפול מבית Miracase בקיבולת של 10000mAh עם
נוריות LED לחיווי

, 2.0A , 1.0A  :ואט / אמפר  , All  :תאימות  , Miracase  :סוג:  סוללות גיבוי נטענות ,  יצרן 
[פתח כל התיוגים] [חפש פריט דומה]

  

 

או ₪4.58 לחודש ב-  תשלומים (סה"כ ₪55)

מחיר מקורי: ₪90 
מחיר Black Friday לאחר הנחה: ₪55

 הוסף לסל12


משלוח לנקודות איסוף 
סניף 1-10 ימים* - ₪0 

בוקסיט 1-14 ימים* - ₪10

במהלך BlackFriday יחולו זמני
אספקה ארוכים מהמצויין


 משלוח ישיר

1-13 ימים* - ₪15

במהלך BlackFriday יחולו זמני
אספקה ארוכים מהמצויין




בקשה להזמנה באילת 
*בהתאם למלאי הזמין

בסניף הלגונה במועד השריון

חדש

שנה אחריות

 
  לחץ כאן להגדלה ולתמונות נוספות

 
התמונה להמחשה בלבד 

 

  

javascript:void(0);
https://ksp.co.il/kspFriday/
https://ksp.co.il/#menu1
https://ksp.co.il/#menu3
https://ksp.co.il/#menu5
https://ksp.co.il/#menu6
https://ksp.co.il/#menu4
https://ksp.co.il/#menu2
https://ksp.co.il/?select=.272..573.
https://ksp.co.il/?select=.268..271.
https://ksp.co.il/?select=.1045..270.
https://ksp.co.il/?select=.269.
https://ksp.co.il/?select=.253..255.
https://ksp.co.il/?select=.1215.
https://ksp.co.il/index.php?service
https://ksp.co.il/index.php?labs
https://ksp.co.il/index.php?jobs
https://ksp.co.il/af
https://ksp.co.il/?branchs
https://ksp.co.il/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://ksp.co.il/index.php?branchs
https://ksp.co.il/index.php
https://ksp.co.il/?select=.1049..1070.
https://ksp.co.il/?select=2063
https://ksp.co.il/?select=.272..1083..1714..999..1691.
https://ksp.co.il/?store=shipment&changeSnif&uin=45535
https://ksp.co.il/?print=45535
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ksp.co.il/?uin=45535&facebook=OK


24.11.2018 צבע אפור מבריק - Miracase 10000mAh PowerBank סוללת גיבוי אוניברסלית ניידת

https://ksp.co.il/?store=shipment&changeSnif&uin=45535 2/2

דגם

מק''ט

תכונות

נתונים טכנים

קישור למוצר

MPB10000UTU

7290016041606

קלה לנשיאה ובעלת עיצוב אלגנטי 
עם סוללות ליתיום פולימר חדשות מדרגה +A בעלות קיבולת רבה יותר 

תפוקת אנרגיה חכמה 
קצב המרה גבוה ובטוח 

מנגנוני הגנה מרובים להבטחת בטיחות המכשיר 
מעוגל בקצוות למגע נעים 

4 נורות LED לחיווי מצב הסוללה 
יציאת USB כפולה ומהירה לטעינת מוצרי תקשורת והתקנים דיגיטליים 

 MICRO USB מגיע עם כבל
כיבוי אוטומטי

 10000mAh :קיבולת
 Li-polymer :סוג סוללה

 DC5V/1A :כניסה
 DC5V/1A :1 יציאה
DC5V/2A :2 יציאה

סוללת גיבוי אוניברסלית ניידת Miracase 10000mAh PowerBank - צבע אפור מבריק 

בעת קנייה ב-KSP ניתן להפקיד פסולת אלקטרונית דומה למחזור בכל אחד מסניפי KSP ברחבי הארץ

https://ksp.co.il/?uin=45535

