
Stort utbud
Ladda säkert

Solcellsladdare

och alltid i lager

Omfattande kvalitetskontroll

Hållbara produkter

Läs mer  
om våra  

powerbanks  
och laddare

Kraftfulla, portabla och multifunktionella

Powerbanks & Laddare



 25 50 100 300 
 190,00 171,00 163,50 157,50 Exklusive Gravyr   
 
 235,00   198,00  180,00    168,00   Inklusive Gravyr 

Stilren powerbank med dubbla USB-portar för att ladda 2 enheter 
samtidigt - 4400 mAh. Kabel medföljer för att ladda powerbanken 
med. Levereras i presentförpackning. Storlek: 94x47x21 mm. 

91042  Powerbank 4400 mah

 25 50 100 300 
 197,00 171,50 160,50 153,50 Exklusive Gravyr   
 
 239,00   197,00    177,50    162,50    Inklusive Gravyr   
 

Smidig powerbank - 4000 mAh.Kabel medföljer för att ladda 
powerbanken. Levereras i presentförpackning. 
Storlek: 110x68x10 mm. 

91064  Powerbank 4000 mah

LagerLager

Technotrade är till för dig som vill ha det lilla extra när det kommer till promotionprodukter.  

Specialanpassning via standardprodukt

Genom Technotrade kan du på ett lätt sätt skapa specialdesignade produkter genom att välja från ett antal baspro-
dukter och sedan steg för steg bygga på den specialanpassning som passar dina behov.

Special-sourcing

Har du sett en powerbank eller ett USB-minne som du inte kan hitta i vår katalog eller tradinglista? 
Tveka inte på att höra av dig då vi har ett stort nätverk med leverantörer!

I denna katalog kan ni se de produkter som är tillgängliga via europa-lager från så låga kvantiteter som 10 st, men vi 
har även vissa produkter tillgängliga via trading via asien från 100 st. För att se vårt kompletta utbud för trading samt 
priser hänvisar vi till vår tradingprislista.

Certifieringar

Alla våra produkter är godkända enligt CE, RoHs och WEEE-direktiven. Utöver detta så arbetar vi efter New Wave 
Groups CSR-policy vilket innebär att alla våra leverantörer måste uppfylla kraven som ställs utifrån BCSI-initativet 
(Business Social Compliance Initative) samt Fair Labour Association.

Besök oss gärna på technotrade.newwave.se
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4400mAh 4000mAh



 25 50 100 300 
 94,00 76,00 70,00 66,00 Exklusive  Tryck   
 
 134,00 99,00 84,00 72,00 Inklusive 1-färgstryck 

 14,35 8,10 4,90 2,53 Tillägg per extra färg

Powerbank tillgänglig i många olika färger - 2200 mAh. 
Kabel medföljer för att ladda powerbanken. Levereras i 
presentförpackning. Storlek: 98x22x22 mm. 

91089  Powerbank 2200 mah

 25 50 100 300 
 108,00 88,00 81,00 76,00 Exklusive Gravyr   
 
 120,00 99,00 91,00 86,00 Inklusive Gravyr        

För trading-priser se separat tradingprislista   

Populär powerbank som finns i många färger - 2200 mAh från lager.  
Kabel medföljer för att ladda powerbanken med. Levereras i 
presentförpackning. Storlek: 95x22x22 mm. 

91030  mini alu charger 2200 mah

 25 50 100 300    
 103,00 85,00 79,50 76,00 Exklusive Gravyr   
 
 116,00 96,00 88,00 84,00 Inklusive Gravyr

För trading-priser se separat tradingprislista 

Externt batteri för att ladda din mobil. Batteriet laddas upp via 
USB-microsladd som ingår. Från lager medföljer även mini-USB, 
30-pin eller lightning som ingår i priset. Storlek: Ø22x97 mm.
Levereras i presentförpacking

05010201  via trading: 2000,2200,2600,2800,3000 mah

 25 50 100 300 
 96,00 78,00 72,00 66,00 Exklusive Tryck   
 
 136,00 101,00 86,00 74,00 Inklusive 1-färgstryck 
           
 14,35 8,10 4,90 2,53 Tillägg per extra färg

   För trading-priser se separat tradingprislista     

Populär powerbank som finns i många färger - 2200 mAh från lager.  
Via trading kan färgen bytas mot 360-graderstryckt offset bild
Kabel medföljer för att ladda powerbanken med.
Levereras i presentförpackning. Storlek: 91x25x25 mm. 

05010205  via trading: 2000,2200,2600,2800,3000 mah

Lager Lager
Trading

Lager
Trading

Lager
Trading

05010203  via trading: 2000,2200,2600,2800,3000 mah

91029  Sticker charger 2200 mah

90968  liPStick 2000 mah

Priser är exkl. moms. Vi förbehåller oss  rätten att leverera +/- 10 på tryckta produkter. Serviceavgift tillkommer vid order under minimumkvantitet.  
Priser giltiga till och med 31 januari 2016. 
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2200mAh



  50 100 300       600 
  114,00 108,00 101,00   98,00 Exklusive Tryck  
  
  139,00 124,00 110,00  105,00 Inklusive Fullfärgstryck  
  

Batteri med 2000 mAh för att ladda upp dina elektroniska enheter. 
Kompakt format som gör att den är enkel att bära med sig. 
Levereras i presentask tillsammans med kablarna micro usb, mini 
usb och kontakt för Apple. Storlek: 90x56x7 mm. 
Tryckstorlek: 75x47 mm.

90975  Portabelt batteri komPakt

Det spelar ingen roll om du åker på affärsresa 

till Alingsås eller på möte i Grums; med dessa 

powerbanks behöver du aldrig oroa dig att få 

slut på batteriet. Dessa smidiga modeller är 

lätta att ta med sig och den höga kapaciteten 

gör att du alltid är tillgänglig.

technotrade 

PowerbankS utan bekymmer!

•	A-grade	batterier

•	Kvalitetskontroller	under	hela	processen

•	De	bästa	kretsarna	innebär	skydd	mot		
	 överladdning,	överurladdning,	överbelastning		
	 samt	kortslutning.

•	Egen	presentförpackning	per	styck	och		
	 användarmanual

•	Som	standard	med	kabeln	USB	till	Micro-USB

•	Kablar	till	alla	enheter	valbart

•	Minsta	kvantitet	är	10	stycken

•	Leveranstiden	är	8-10	dagar	efter	godkänt	
	 korrektur

Smidig
och portabel
Lätt att ta med sig
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2000mAh

Lager



 25 50 100 300 
 144,00 126,00 118,00 112,00 Exklusive Tryck   
 
176,00    152,00    136,00    124,00  Inklusive Fullfärgstryck  
   

Platt powerbank med LED-indikator - 2000 mAh.  
Stor tryckyta som passar bra för digitaltryck.  
Kabel medföljer för att ladda powerbanken.  
Levereras i presentförpackning. Storlek: 92x59x9 mm. 

91071  Powerbank led 2000 mah

 10 25 50 100 
 385,00 351,00 323,50 305,00 Exklusive Tryck   
 
399,50   380,00   353,50   333,00   Inklusive Fullfärgstryck  
   

Platt powerbank med dubbla USB-portar för att ladda 2 enheter 
samtidigt - 11000 mAh. Den har en stor tryckyta som passar 
utmärkt att digitaltrycka. Kabel medföljer för att ladda 
powerbanken med. Levereras i presentförpackning. 
Storlek: 152x72x15 mm. 

91033  Powerbank 11000 mah

 25 50 100 300 
 250,00 235,00 230,00 228,00 Exklusive Tryck   
 
 293,00   260,00   246,00   235,00   Inklusive Fullfärgstryck

Externt batteri 3500mAh.Passar till de flesta telefoner, surfplattor 
med mera. Laddas upp med tillhörande USB-sladd och laddar din 
enhet med tillhörande micro-USB, mini-USB, 30-Pin eller 
Lightning. Storlek: 116x65x8 mm. Tryckstorlek: 112x64 mm.

90981  externt batteri 3500 mah

Fördelar med digitaltryck;
-	 Billigt!	4	färger	till	priset	av	1		
-	 Kort	produktionstid		
-	 Många	möjligheter	i	och	med	fullfärgstryck	
-	 Miljövänligt	
-	 Stort	utbud	av	produkter		
	 kan	digitaltryckas.

Ett hållbart sätt att märka  
din powerbank.

Digitaltryck!

Priser är exkl. moms. Vi förbehåller oss  rätten att leverera +/- 10 på tryckta produkter. Serviceavgift tillkommer vid order under minimumkvantitet.  
Priser giltiga till och med 31 januari 2016. 
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3500mAh

Lager

Lager

Lager



 25 50 100 300 
 193,00 196,50 159,00 151,00 Exklusive Tryck   
 
 207,00    179,00   168,00    159,00   Inklusive 1-färgstryck
 
    16,05 9,30 5,95 3,53 Tillägg per extra färg  

Högtalare, laddare och telefonställ i en och samma produkt!  
Allt du behöver i en kombination! Batteri på 2200 mAh  
laddar alla smartphones. Levereras med en kabel som passar  
alla typer av smartphones. Storlek: Ø30x135 mm. 

91062  Powerbank med högtalare 2200 mah

 10 25 50 100 
  348,00   268,00    248,00   232,00   Inklusive 1-färgstryck 

    16,05 9,30 5,95 3,53 Tillägg per extra färg  
 

Vibe är ett portabelt batteri (6000 mAh) och högtalare i ett.  
Med denna kan du ladda upp din smartphone/surfplatta  
eller lyssna på musik med 3,5 mm kontakt. Levereras i 
neoprenfodral tillsammans med USB-laddkabel. 
Storlek: 115x98x40 mm. Tryckstorlek: 30x25 mm.

91025  bärbart batteri/högtalare vibe

 25 50 100 300 
 278,00   258,00   248,00   242,00   Exklusive Tryck   
  

Portabelt batteri (4400 mAh) i form av en klassisk resväska.  
Väldigt passande under resor, när din telefon, surfplatta eller  
annan elektronikpryl behöver laddas. Den ligger i en 
presentförpackning tillsammans med en USB-kabel med  
flera kontakter: micro USB, 30-pin och Lightning. 
Storlek: 84x59x24 mm. Tryckstorlek: 40x66 mm.

91039  Portabelt batteri reSväSka

Laddare & Högtalare

Tålig och superstark
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6000mAh

4400mAh

2200mAh

Lager



 25 50 100 300 
 254,00 234,00 225,00 218,00 Exklusive Tryck  
 
 299,00   260,00   241,00   228,00   Inklusive Fullfärgstryck

Stilren powerbank med dubbla USB-portar för att ladda 2 enheter 
samtidigt - 6000 mAh. Kabel medföljer för att ladda powerbanken 
med. Levereras i presentförpackning. Storlek: 73x73x22 mm. 

91044  Powerbank Square 6000 mah

 10 25 50 100 
 245,00 216,00 196,00 188,00 Exklusive Tryck   
  
283,00   254,00   234,00   225,00   Inklusive Fullfärgstryck  
   

Powerbank med sugproppar och dubbla USB-portar för att  
ladda 2 enheter samtidigt - 3000 mAh. Den har en stor tryckyta 
som passar utmärkt att digitaltrycka. Kabel medföljer för att ladda 
powerbanken med. Levereras i presentförpackning. 
Storlek: 112x56x16 mm. 

91038  Powerbank med SugProPPar 3000 mah

 25 50 100 300 
 170,00 150,00 144,00 138,00 Exklusive Gravyr   
 
 192,00   168,00   158,00   152,00   Inklusive Gravyr   
  

Powerbank med lampa - 2200 mAh. Kabel medföljer  
för att ladda powerbanken med. Levereras i  
presentförpackning. Storlek: Ø30x115 mm. 

91020  Powerbank FicklamPa 2200 mah

Laddare & FicklampaLager

Lager Lager

Priser är exkl. moms. Vi förbehåller oss  rätten att leverera +/- 10 på tryckta produkter. Serviceavgift tillkommer vid order under minimumkvantitet.  
Priser giltiga till och med 31 januari 2016. 
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6000mAh

2200mAh

3000mAh



8000mAh 6000mAh

 10 25 50 100 
  336,00    320,00    298,00   285,00   Inklusive 1-färgstryck

    16,05 9,30 5,95 3,53     Tillägg per extra färg 

   

Batteri (6000 mAh) i form av ett hus med solceller vilket ger dig 
möjligheten att använda solcellsteknologin för att ladda din 
smartphone eller surfplatta. Levereras i presentförpackning med 
laddningskabel. Storlek: 102x80x88 mm. Tryckstorlek: 20x70 mm.

91021  SolcellSbatteri houSe

 10 25 50 100  
  417,00   400,00    390,70   380,00   Inklusive 1-färgstryck

    16,05 9,30 5,95 3,53   Tillägg per extra färg 

    

Batteri (7800 mAh) i form av en fabrik med solceller vilket ger dig 
möjligheten att använda solcellsteknologin för att ladda din 
smartphone eller surfplatta. Levereras i presentförpackning 
Inklusiveusive laddningskabel. Storlek: 150x92x56 mm. 
Tryckstorlek: 25x28 mm.

91022  SolcellSbatteri Factory

Att leverera funktionella 

produkter med lång livslängd  

som är tillverkade med minimal  

miljöpåverkan och rättvisa  

arbetsförhållanden genom 

hela leverantörskedjan.

Vår 
definition  

av hållbarhet

 

Tack vare de kraftfulla solcellerna laddas din  

telefon eller surfplatta snabbt. Solladdarna är  

även utrustade med ett inbyggt batteri, som kan  

laddas via USB. Lastbilen fungerar även som ett  

telefonställ. Solladdarna levereras i en förpackning 

tillsammans med kabel och adaptrar. 

FAcTory, 
HoUSE AnD 
TrUcK
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Solar
7800mAh 6000mAh



 25 50 100 300 
   160,00     147,00   140,00   135,00  Inklusive 1-färgstryck

    16,05 9,30 5,95 3,53 Tillägg per extra färg 
         
 

Externt batteri 500mAh. Fungerar tilll de flesta mobiler eller andra 
elektroniska prylar. Laddas upp antingen med hjälp av solens 
energi eller med USB-sladd. För att ladda din enhet använd 
tillhörande micro-USB eller 30-Pin. Storlek: 11x59x59 mm. 
Tryckstorlek: 5x26 mm.

90980  externt batteri 500 mah Solcell

 10 25 50 100 
  398,00   365,00    342,00  340,00   Inklusive 1-färgstryck

    16,05 9,30 5,95 3,53   Tillägg per extra färg 

   

Batteri (4000 mAh) i form av en lastbil med solceller vilket ger dig 
möjligheten att använda solcellsteknologin för att ladda din 
smartphone eller surfplatta. Levereras i presentförpackning med 
laddningskabel. Storlek: 118x73x88 mm. Tryckstorlek: 10x60 mm.

91023  SolcellSbatteri truck

Vi har fler och fler elektronikprylar. All 

dessa behöver laddas, vilket leder till 

en en större påverkan på miljön och en 

högre elräkning. Därför är det bra att 

använda solenergi. Du genererar din egen 

energi med våra solladdare. Ett hållbart sätt att 

ladda din telefon eller surfplatta!

Inklusiveusive 
kabel och 
kontakter

Solenergi

Priser är exkl. moms. Vi förbehåller oss  rätten att leverera +/- 10 på tryckta produkter. Serviceavgift tillkommer vid order under minimumkvantitet.  
Priser giltiga till och med 31 januari 2016. 
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4000mAh



Specifikationer
Batterityp: Litium-jon
Mått: 90x30x20 mm
Vikt: 66,5g
Output: 1A
Laddtid: 3-5 timmar
Livscykler: 300 st
Standardfärger: 8 st
Tillbehör: USB-kabel och manual
Tillgängliga kapaciteter:
2000, 2200, 2600, mAh

Standardfärger:

05010212 OSC

Batterityp: Litium-jon
Mått: 97x27x23,5 mm
Vikt: 87g
Output: 1A
Laddtid: 3-5 timmar
Livscykler: 300 st
Standardfärger: 5 st
Tillbehör: USB-kabel och manual
Tillgängliga kapaciteter:
2000, 2200, 2600, 2800,3000 mAh

Specifikationer

Standardfärger:

05010213 Mini

Specifikationer
Batterityp: Litium Polymer
Mått: 130,5x81,6x20 mm
Vikt: 192,5g
Output: 1A
Laddtid: 3-5 timmar
Livscykler: 300 st
Standardfärger: 7 st
Tillbehör: USB-kabel och manual
Tillgängliga kapaciteter:
4000, 6000, 8000 mAh

Standardfärger:

05010211 Poly

Specifikationer
Batterityp: Litium-jon
Mått: 90x49x21,3 mm
Vikt: 123g
Output: 1A
Laddtid: 3-5 timmar
Livscykler: 300 st
Standardfärger: Vit
Tillbehör: USB-kabel och manual
Tillgängliga kapaciteter:
3600, 4000, 4400, 5200 mAh

Standardfärger:

05010215 Max
Batterityp: Litium-jon
Mått: 100x27x24 mm
Vikt: 63g
Output: 1A
Laddtid: 3-5 timmar
Livscykler: 300 st
Standardfärger: 7 st
Tillbehör: USB-kabel och manual
Tillgängliga kapaciteter:
2000, 2200, 2600, 2800,3000 mAh

Standardfärger:

05010214 LED Specifikationer

Specifikationer
Batterityp: Litium-jon
Output: 1A
Laddtid: 3-5 timmar
Livscykler: 300 st
Tillbehör: USB-kabel och manual
Tillgängliga kapaciteter:
1800, 2000, 2200, 2600, mAh

Egen Design 2D

Fotografi 2D/3D-modell Färdig produkt

 

Powerbankmodeller endast via trading

Här visar vi vilka övriga modeller och möjligheter som vi kan erbjuda 
via trading från Asien, för aktuella priser så hänvisar vi till vår 
tradingprislista för powerbanks.



Upptäck fördelarna med att handla via vårt trandingprogram!

Höj värdet på din gåva med en fin förpackning, inte nog med att vi kan trycka på vår standardförpacking från 100 st!

Förutom att kunna välja mellan tre olika standardförpackingar kan vi vid större orderantal ta fram unika förpackningar, 
kontakta oss för offert! 

Här ser ni några exempel på vad vi kan göra vid större orderantal!

Röd julförpackning med magnetlock

Du kan även välja att sätta en “sleeve” i 
offsettryckt papper på orinalförpackningen! 
Ge oss dit förslag så tar vi fram en skiss 

En lyxig svart kartong med 
EVA-utskuren inreding, magnet-
lock och snyggt tryck på både 
insida och utsida av locket.

Tillvalsförpackningar

Dessa förpackningar går att köpa till från 100 st via vårt tradingprogram

Box med fönster Kristallbox Tygpåse



Priser är Exklusive. moms. Vi förbehåller oss rätten att leverera +/-10 på tryckta produkter.  
Serviceavgift tillkommer vid order under minimumkvantitet.  
Den specificerade tryckstorleken är för standardpositionen. 

Omfattande kvalitetskontroll

Steg 1
Inkommande materialinspektion bygger på internationella
kvalitetsnormer. Batterier som används är förstklassiga
nya batterier, som köps in per beställning. Batterierna är märkta
med ett serienummer så att produktionen kan spåras.
Kretskortet tillverkas i egen regi så att kvaliteten är garanterad till 
100%. Före montering testas 10% av batterierna
för kapacitet och effekt.

Steg 2
100% Kvalitetskontroll 
görs på kretskortet när alla komponenter är kontrollerade. 
Därefter kontrolleras lödning och funktionstest utförs på varje 
enhet 
Defekta komponenter kan orsaka ojämn ladding som kan skada 
den enhet som laddas. 100% impedanstest utförs då batterier 
som inte klarar detta test kan explodera eller börja brinna.

Steg 3
Batteriet kopplas ihop med kretskortet och alla enhter genomgår 
säkerhetkontroll och prestandakontroll.

Steg 4
De sista delarna 
monteras

 
Steg 5
när produkten är slutmonterad kontrolleras följande punkter:
Kapacitet, kortslutningsskydd, laddsyrka ut och in samt spän-
ningsstabilitet. Utöver detta kontrolleras även laddning och 
urladdningskapacitet liksom överbelasning och överurladdnings-
kydd.

Steg 6
I nästa kvalitetskontrolls steg görs
funktionstest.
Därefter kommer enheten att packas 
ihop med laddningskabel och 
slutligen kontrolleras baserat på internationella kvalitetsstandar-
der.

Produktsäkerhet	är	en	viktig	punkt	för	Technotrade.	Under	vårt	urval	av	fabriker	upptäkte	vi	att	några	

fabriker	producerar	powerbanks	som	inte	är	säkra	att	använda.	Att	använda	bra	och	säkra	komponenter,	

särskilt	för	powerbanks	samt	en	noggrann	kvalitetskontroll	innan,	under	och	efter	produktionen	är	viktigt.	

Felaktigt	producerade	powerbanks	är	farliga	och	kan	explodera	eller	spontant	fatta	eld,	en	defekt	produkt	

kan	även	skada	din	mobila	enhet.	Tillsammans	med	våra	fabriker	har	vi	satt	upp	produktionsprocesser	enligt	

nedan	där	vi	visar	alla	de	steg	görs	för	att	tillverka	en	säker	produkt.	Alla	fabriker	är	BSCI	certifierade.


