
Powerbanks



Nederlands

Bullet Edge Powerbank 

Veel onderweg? Ga op pad met wat extra energie in je tas. Laat de Edge Powerbank bedrukken en zorg overal 

voor een volle batterij en extra exposure voor je merk. Deze compacte powerbank is verkrijgbaar in een aantal 

opvallende kleuren en neem je super makkelijk overal mee naartoe.

 Powerbank van 2.000 mAh

 Inclusief oplaadkabel met USB- en micro-USB-aansluiting

 Input 5 V/1 A, output 5 V/1 A

 Maat: 10 x 3 x 2 cm

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Jive Powerbank

Draag 2.000 extra milliampère per uur mee aan je sleutelbos, laat de Bullet Jive Powerbank bedrukken. Binnen 

twee uur is je telefoon weer 100% de oude en dankzij het compacte formaat van de powerbank zit hij je nooit 

in de weg.

 Powerbank gemaakt van ABS-plastic

 De accu heeft een capaciteit van 2000 mAh

 Inclusief metalen sleutelring

 Maat: 9 x 2 x 3 cm

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Current Powerbank 

De batterij van je telefoon is tegenwoordig sneller leeg dan een lek luchtbed. Een gepersonaliseerde powerbank 

komt dan ook een ieder van pas. Laat een powerbank bedrukken met je logo en creëer zo een originele give-

away waar je klanten écht op zitten te wachten.

 Powerbank gemaakt van ABS-plastic

 Powerbank van 1.200 mAh

 Geschikt voor apparaten met een invoer/uitvoer van 5V

 Maat: 11 x 4 x 1 cm

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Volt Aluminium  

Zoek jij een opvallende powerbank die je logo doet stralen en je telefoon van energie blijft voorzien? Kies dan 

voor de Bullet Volt Aluminium Powerbank. Kies de kleur die bij je past en laat de powerbank bedrukken met 

je logo. 

 Powerbank gemaakt van aluminium

 Powerbank van 2.200 mAh

 Geleverd inclusief oplaadkabel

 Maat: 9 x 2 x 2 cm

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Bolt Powerbank 

Sta jij voor kracht, snelheid en strak design? Laat dan de Bullet Bolt Powerbank bedrukken. De batterijcapaciteit 

van de powerbank is krachtig genoeg om je tablet op te laden. Binnen twee uur zijn je apparaten weer op volle 

kracht.

 Powerbank gemaakt van aluminium

 Powerbank van 2.200 mAh

 Inclusief oplaadkabels

 Maat: 10 x 2 x 2

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Slim Credit Card Powerbank 2000 mAh 

Ga nooit meer op pad zonder reservestroom dankzij de Credit Card Powerbank van Bullet. Laat de powerbank 

bedrukken met je logo, bewaar hem in je portemonnee en laad je batterij op waar je maar wil. 

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Powerbank van 2.000 mAh

 De spanning is 5 V/500 mA en het vermogen is 5 V/1000 mA

 Maat: 9 x 6 x 0,8 cm

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Beam Powerbank 2.200 mAh 

Doe je relaties of je personeel deze frisse, energieke en gepersonaliseerde powerbank cadeau. De speelse vorm 

en het handzame formaat maken deze powerbank de perfecte promotionele weggever. Laat de powerbank 

bedrukken met je logo en je merk straalt overal energie uit.

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Powerbank met capaciteit van 2.200 mAh, sleutelkoord en ledlampje

 Inclusief oplaadkabels

 Maat: 12 x 2 x 2 cm

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Bellino Zaklamp Powerbank 

Heb je energie nodig in het holst van de nacht? Met de Bellino Zaklamp/Powerbank van Bullet vind je altijd 

de kortste weg naar een volle batterij. De powerbank is geschikt voor apparaten met een mirco-USB ingang en 

wordt geleverd inclusief de kabel.

 Powerbank van 1000 mAh

 Met zaklampfunctie en ledindicator

 Verpakt in een cadeauverpakking

 Maat: 7 x 3 x 2 cm

Beschikbare kleuren

Basic Powerbanks



Nederlands

Bullet Jolt Powerbank 

Klein maar fijn. Laat je niet misleiden door het compacte ontwerp van de Jolt Powerbank. Deze krachtige jongen 

laadt je telefoon op in een zucht en biedt je tot acht uur extra gesprek tijd. Laat de powerbank bedrukken en 

promoot je merk overal waar je heen gaat.

 Powerbank gemaakt van aluminium

 2200mAh interne Li-ion A-batterij

 De USB-output laadt net zo snel op als een gebruikelijke lader

 Maat: 9 x 2 x 2 cm

Basic Powerbanks



Nederlands

Is de batterij van je telefoon leeg? Geen stopcontact in de buurt? Gelukkig heb je de bedrukte powerbank van 

Bullet nog. Pak je USB powerbank en je hebt weer nieuwe energie.

 Powerbank gemaakt van aluminium

 Capaciteit van 2200mAh

 Powerbank wordt geleverd inclusief oplaadkabels

 Maat: 10 x 6 x 1 cm

Beschikbare kleuren

Bullet Taylor Powerbank 
Premium Powerbanks



Nederlands

Avenue Stinger Powerbank  

Blijf plakken bij je klant, doe ze een bedrukte Stinger Powerbank cadeau. De achterkant van de powerbank 

is voorzien van zuignappen. Plak hem op je telefoon en verlaat het huis nooit meer zonder stroom. Laat de 

powerbank bedrukken met je logo en je klanten vergeten je nooit meer.

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof en siliconen

 Powerbank van 2.200 mAh

 Inclusief 3 indicatie-ledlampjes en oplaadkabel met USB- en micro-USB-ingang.

 Maat: 9 x 6 x 0,7 cm

Premium Powerbanks



Nederlands

Bullet Austin Powerbank 4.000 mAh 

Betrouwbare energieleveranciers zijn moeilijk te vinden, maar met deze krachtpatser van een powerbank kom 

je nooit meer energie tekort. De Bullet Austin Powerbank wordt geleverd met een mooie geschenkverpakking. 

Laat de powerbank bedrukken en creëer een energiek relatiegeschenk.

 Powerbank met klasse A-batterij

 De batterij is een oplaadbare batterij van 4.000 mAh

 De batterij laadt op via een USB-kabel (inbegrepen)

 Maat: 12 x 6 x 1 cm

Beschikbare kleuren

Premium Powerbanks



Nederlands

Avenue Farad Powerbank 

Combineer kracht, snelheid en een compact formaat en je hebt de Avenue Farad Powerbank. Laat de powerbank 

bedrukken met je logo en straal het zelfde uit. Laad je apparatuur overal op met je gepersonaliseerde 

powerbank en word gezien!

 Powerbank van 4000 mAh met een uitvoer van 5V/1A

 Inlusief micro-USB-oplaadkabel

 Powerbank gemaakt van metaal

 Maat: 9 x 4 x 2 cm

Beschikbare kleuren

Premium Powerbanks



Nederlands

Avenue PB-6600 mAh Vault Oplader 

Blijf altijd connected met de Vault Powerbank van Avenue. Laad twee apparaten tegelijk op, voorkom 

energieverlies dankzij de sluimerstand en promoot je merk op krachtige wijze. Laat de powerbank bedrukken 

en je merk is overal zichtbaar.

 Powerbank gemaakt van ABS-plastic

 Powerbank van 6.600 mAh

 Dubbele uitvoer: eerste aansluiting 5 V/1 A, tweede aansluiting 5 V/2 A

 Maat: 10 x 6 x 2 cm

Premium Powerbanks



Nederlands

STAC Powerbank met Zaklamp 

Gek op gadgets? Dan is de STAC Powerbank de powerbankdroom die uitkomt. De powerbank heeft een 

ingebouwde magneet, kan 180 graden draaien zodat je kabel nooit te kort is, je kan hem opladen in de 

sigaretaansteker van je auto én hij heeft drie verschillende standen ledlicht. Een completere powerbank 

bestaat niet.

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Verpakt in een cadeauverpakking van STAC™

 Is in 4 tot 5 uur volledig opgeladen

 Maat: 14 x 1 x 1 cm

Premium Powerbanks



Nederlands

Avenue PB-6000 Giga Powerbank 

De Hulk onder de powerbanks voorziet al je apparaten tegelijkertijd van stroom. Laat de powerbank bedrukken 

met je logo en leg je telefoon en tablet aan de lader. Met een batterij van 6.000 mAh zit je nooit meer zonder 

stroom.

 Powerbank met een dubbele output van 5V/2A

 Inclusief oplaadkabel met USB-en Micro-USB toegang

 Geleverd in een geschenkverpakking van Avenue.

 Maat: 8 x 8 x 2cm

Premium Powerbanks



Nederlands

Avenue PB-4000 Draadloze Powerbank

Het opladen van je apparatuur wordt je makkelijk gemaakt door de draadloze powerbank van Avenue. Ben 

je onderweg? Leg gewoon je apparaat op de powerbank en opladen gaat vanzelf tot en met 1A. Voor het 

zwaardere oplaadwerk wordt er uiteraard een kabel bijgeleverd.

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Powerbank van 4.000 mAh

 Kan draadloos opladen tot 1A

 Maat: 12 x 7 x 2 cm

Premium Powerbanks



Nederlands

Avenue PB-4000mAh Bask Solar Powerbank 

Laad je telefoon op met de kracht van de zon! Dankzij het ingebouwde zonnepaneel heb je geen stopcontact 

meer nodig. Regent het? Dan kun je de telefoon gewoon opladen met de USB-oplaadkabel. 

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Powerbank van 4000mAh 5V/1A

 Geleverd in cadeauverpakking, inclusief oplaadkabels.

 Maat: 12 x 8 x 1 cm

Luxe Powerbanks



Nederlands

Avenue PB-10000 Type-C Powerbank 

Zoek jij de grote krachtpatser onder de powerbanks om al je denkbare apparaten van stroom te voorzien? 

Dan zoek je de Avenue PB-10000 Type-C Powerbank. Laad twee apparaten tegelijkertijd op en voorzie zelfs je 

laptop van verse energie.

 Powerbank gemaakt van aluminium

 Laadt twee apparaten tegelijk op

 Vermogen 5V/3A, 5V/2A

 Maat: 14 x 7 x 1 cm

Luxe Powerbanks



Nederlands

Avenue™ PB-10200mAh Powerbank 

Begeeft je batterij het wel eens op een cruciaal moment? Ga op pad met extra energie in je tas! Laat de PB-

120200mAh Powerbank bedrukken met je logo, leg je telefoon aan de lader en laat een energiek merk zien.

 Powerbank met Dubbele uitgang (5V/2,1A en 5V/1A)

 Inclusief led-indicators die de stroomstatus aangeven

 De snoeren van de USB-ingang en micro-USB-uitgang zijn geïntegreerd

 Maat: 13 x 1 x 7 cm

Luxe Powerbanks



Nederlands

Avenue PB-8000 Powerbank met ledscherm en klok 

Let op! Dit is geen doorsnee powerbank. De OB-8000 Powerbank van Avenue combineert kwaliteit, design 

en functionaliteit alsof het niets is. Laad twee apparaten tegelijk op, een ledscherm geeft de datum, tijd en 

batterijpercentage aan en hij is voorzien van laadbescherming. Wat wil je nog meer? 

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Powerbank van 8.000 mAh

 Ingebouwde wekker

 Maat: 16 x 8 x 2 cm

Luxe Powerbanks



Nederlands

Avenue Turf Oplaadstation 

Bespaar ruimte, laad drie apparaten tegelijkertijd op en laat je logo stralen op een opgeruimd bureau. Laat 

deze powerbank bedrukken met je logo en het is allemaal mogelijk. Het oplaadstation oogt vrolijk, levert 

krachtige energie en houdt je bureau geordend.

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Flexibele bovenkant biedt plaats aan drie apparaten

 Beschikt over vier USB-poorten

 Maat: 8 x 8 x 6 cm

Oplaadkabels / USB



Nederlands

Bullet Magnet Micro-USB-sleutelhanger 

Multifunctioneel, compact en magnetisch, dat is de Magnet Micro-USB van Bullet. Laat de kabel bedrukken 

met je logo, hang hem aan je sleutelbos en je bent altijd voorbereid op gegevensoverdracht of een lege batterij.

 Micro-USB-sleutelhanger gemaakt van ABS-kunststof

 Flexibel snoer met magnetische functie

 Geschikt voor Android-apparaten en apparaten met een micro-USB-aansluiting

 Maat: 9 x 1 x 0,5 cm

Oplaadkabels / USB



Nederlands

Bullet USB Type-C Adapterkabel 

Van A naar C in no-time is geen probleem voor de Bullet Adapterkabel. Koppel je USB-A apparaat aan een 

apparaat met USB-C aansluiting en laad je telefoon op in een oogwenk of draag vliegensvlug bestanden over.

 USB adapterkabel gemaakt van ABS-kunststof

 Ontwerp met omkeerbare USB-C-connector

 Lengte: 21 centimeter

Oplaadkabels / USB



Nederlands

Avenue™ MFI gecertificeerde 3-in-1 Kabel 

Drie apparaten tegelijkertijd opladen was nog nooit zo makkelijk. Laat de 3-in-1 kabel powerbank bedrukken, 

stop hem in de doorzichtige hoes en je merk is overal zichtbaar terwijl je nooit meer zonder stroom zit.

 Powerbank gemaakt van ABS-kunststof

 Set met een 30 pin-, lightning- en micro-USB-aansluiting

 Inclusief draagtas en oplaadkabels

 Maat: 7 x 7 x 2 cm

 

Oplaadkabels / USB



Nederlands

Bullet USB-hub 

Verbind tot wel vier apparaten tegelijk met de USB-hub van Bullet. Is de verbinding niet meer nodig? Klik het 

snoertje in de hub en berg hem met het grootste gemak weer op. Kies de kleur die bij je past, laat de USB-hub 

bedrukken en verbind de wereld.

 USB-hub gemaakt van kunststof

 Keuze uit veel verschillende, vrolijke kleuren

 Met ingangspoort binnenin

Beschikbare kleuren

Oplaadkabels / USB


