
10 Λόγοι για να επιλέξετε προϊόντα 

GTS - Honeywell Batteries
1.  Μεγάλη ποικιλία προϊόντων και λύσεων στις Ανταγωνιστικότερες τιμές.
2.   Μεγαλύτερη χωρητικότητα κατά 20% ή και ακόμα περισσότερο από μπαταρίες 

κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού.
  •  Μπαταρία Honeywell HMC-9000-Li(26) για την σειρά Motorola MC9000 κατα-

σκευάζεται με 30% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.
  •  Μπαταρία Honeywell HMC70-Li για την σειρά Motorola MC70XX κατασκευάζε-

ται με 26% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.
3.   Η υψηλότερη προσφερόμενη ποιότητα συνοδεύεται από την καλύτερη εγγύηση 

στη βιομηχανία (12 μήνες) και το μικρότερο ποσοστό επιστροφών (RMA), λιγότε-
ρο από 0,025%. Ο μέσος όρος του κλάδου είναι ποσοστό επιστροφών περίπου 4%.

4.   Χρήση των προϊόντων GTS - Honeywell Batteries δεν ακυρώνει την εγγύηση 
εξοπλισμού του κατασκευαστή είτε πρόκειται για φορτιστές, μπαταρίες σαρωτών 
barcode, εκτυπωτών η μπαταρίες φορητών τερματικών.

5.   Ευρεία γκάμα προϊόντων. Καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες, σε κάθε είδους 
μπαταρία και φορτιστή που μπορεί να χρειαστείτε.

6.   Άμεση Παράδοση. Διαθεσιμότητα εκτός 48 ωρών για τους περισσότερους κωδι-
κούς. 

7.  Δώστε στην εταιρία σας την δυνατότητα εναλλακτικού προμηθευτή.
 •  Διαρκής  διαθεσιμότητα.
 •  Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα προϊόντα ακόμα και μετά την διακοπή 

υποστήριξής τους από τους κατασκευαστές.
8.   GTS - Honeywell Batteries είναι οι ειδικοί στις μπαταρίες. Διαθέτουν δεκάδες 

εξειδικευμένους μηχανικούς πάνω σε μπαταρίες και φορτιστές που παρέχουν 
καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες σας. Για παράδειγμα: Οι νέοι φορτιστές στον 
ίδιο χώρο που καταλαμβάνουν οι φορτιστές των κατασκευαστών μπορούν να 
φορτίσουν 50% περισσότερες μπαταρίες.

9.   Βελτιώστε την παραγωγικότητα και μειώστε το κόστος υποστήριξης των συσκευ-
ών σας.

10.  Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της GTS - Honeywell Batteries, σε συνεργασία με 
το Τμήμα πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών της Β.Ι. Αλμπάνης Α.Ε. είναι 
διαθέσιμα να σας βοηθήσουν να δώσετε εναλλακτικές, παραγωγικές λύσεις στην 
υποστήριξη του εξοπλισμού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες: B.I. Αλμπάνης ΑΕ: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

“ Βελτιώστε την παραγωγικότητα
και μειώστε το κόστος υποστήριξης

των συσκευών σας ”Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Β.Ι. Αλμπάνης


