
Svenska CASEPOWER löser problemet med dålig batteritid i iPhone och 
Smartphones genom snygga och kompakta extra batterier.  
 
STOCKHOLM  
Det största klagomålet från användare av iPhone och Smartphones är bristen 
på batteritid. Detta löser svenska CasePower med uppladdningsbara batterier 
som man lätt bär med sig i fickan, jackan eller väskan. 
 
 
CasePower har redan försäljning i mer än 20 länder och nu lanseras märket 
även på hemmamarknaden Skandinavien.  
 
- Bristen på batteri i smarta telefoner är ett problem som vi löser genom 

externa batterier som enkelt laddar upp telefoner och andra mobila 
enheter.  Pärlan Fritz, VD och grundare CasePower. 

 
GIRL-POWER 
Den nya modellen LIPSTICK XL är ett uppladdningsbart batteri i spännande 
design som liknar ett läppstift och som passar perfekt att ha med in 
handväskan. Den innehåller ett Panasonic-batteri med 3100 mAh vilket ger 
mer än en full laddning till en iPhone. Den har även en ficklampa inbyggd.  
 
KREDITKORT BATTERIET 
Credit Card Booster är ett supertunt batteri med med inbyggd kabel för enkel 
laddning när du är på språng. Denna modell har en inbyggd micro-USB kabel 
som passar för att ladda upp Smartphones.  
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POWER INYGGT I SKALET 
CasePower PowerCase för iPhone 5 är ett Apple-licenserat ”Power Case”, ett 
skal med inbyggt batteri som är till för iPhone 5S/5. Med denna lösning sitter 
batteriet på telefonen inbyggt i ett skal så att man alltid har backup med extra 
ström under dagen. Batteriet är på 2400 mAh vilket ger mer än dubbel 
batteritid till en iPhone 5S/5. 
 
  



HITTA HÄR 
CasePower lanserades nyligen i Skandinavien och produkterna hittas bland 
annat hos Dustin, CDON, Apple Premium Resellers och inom kort även på 
TELIA-butikerna, TELENOR mfl. Du kan även hitta produkten på hemsidan, 
www.case-power.com  
 
Högupplösta bilder finns klara. 
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