
Het Philips A-team
Accessoires die je overal en altijd kunnen helpen
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SAMENVATTING

Eindhoven – De moderne mens is voorzien van alle gemakken maar als het er op aankomt,
heb je soms wat accessoires nodig om je door het dagelijks leven heen te ‘MacGyveren’.
Daarom introduceert Philips zijn A-team. Dit zijn de beste accessoires voor elke klus en voor
elk moment.

De leider van ons A-team, oftewel onze Hannibal, is de Philips USB battery pack
(DLP3602U). Deze draadloze oplader laadt razendsnel al je mobiele apparaten op, waar je
ook bent. Hij heeft twee USB-poorten waardoor je tegelijkertijd je tablet en je mobiel op kunt
laden. Je zorgt dat hij eerst zichzelf oplaadt en dan kun je hem gebruiken voor ieder mobiel
apparaat om snel de accu op te laden. Hij kost € 39,99

Van Murdock denk je vaak dat hij wat onnozel is, maar hij zorgt altijd voor energie. En dat is
onmisbaar in ieder goed team. Daarom is onze Murdock een valuepack batterijen
(LR6P32FV). Waar je ook bent, altijd heb je stroom en energie ‘on the go’. En voor een zacht
prijsje kun je dagen, weken, maanden, zelfs jaren vooruit. Een voordeelpak kost € 29,99

Van een beetje aandacht voor het uiterlijk is de Face van ons Accessoire-team niet vies. Deze
TV cleaner (SVC1116G) kun je natuurlijk voor je TV gebruiken maar ook je laptopscherm of
het scherm van je mobiel of tablet frist enorm op van een paar spuitjes cleaner en een
liefdevolle aai met de bijgevoegde droge doek. Hier betaal je € 17,99 voor.

En in ieder team heb je natuurlijk een krachtpatser nodig. Het hoeft geen licht te zijn, als hij
maar licht geeft. Vandaar dat onze B.A. Baracus een van de krachtigste zaklampen op de
markt is. Deze LED-zaklamp (SFL4600) kan wel 100.000 uur licht geven, kan tegen een
stootje en een spatje water en is zelfs niet bang om te vliegen. Knap man dus die deze jongen
verslaat. Hij kost € 39,99
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About WOOX Innovations

From great sound quality, to advanced technology and sophisticated design, WOOX Innovations strives to improve
the entertainment experience. Headquartered in Hong Kong and with over 1,900 employees worldwide, we develop
and market products in sound, home entertainment and related accessories. WOOX Innovations is a Gibson
Brands company and a brand licensee of Royal Philips. For our latest news, go to www.woox.com/news/.
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