JŪSU SNIEGUMA PARTNERIS

LABĀKAIS SNIEGUMS PASAULĒ
110-gadus ilgā pieredze Dzirdes aparātu nozarē, apvienojumā ar mērķi nepārtraukti
radīt ko jaunu un attīstīties, nozīmē to, ka Rayovac dzirdes aparātu baterijas ir
sinonīms kvalitātei.
Rayovac vienmēr ir bijis šīs nozares līderis

nemitīgi strādā, lai paplašinātu dzirdes aparātu

un mūsu jaunākais produktu

spējas un robežas, nepārtraukti veicot inovācijas

jaunievedums, Active Core tehnoloģija,

un nodrošinot to, ka mūsu baterijas cilvēku labā

turpina noteikt jaunus standartus

strādā vēl smagāk, neapdraudot kvalitāti.

industrijā, kad runa ir par dizainu,

TAGAD AR

tehnoloģiju un sniegumu. Nākotnē –

Tas viss padara Rayovac par pieprasītu

tāpat kā tagadnē – Rayovac ir apņēmības

piegādātāju dzirdes aprūpes speciālistiem un

pilns saglabāt savu neapstrīdēto tirgus

patērētājiem visā pasaulē.

līdera pozīciju, turpinot attīstīt
tehnoloģiskās iespējas, lietotājam
draudzīgu iepakojumu un uzlabojot
derīguma termiņus.
Mūsu globālā izpētes un attīstības grupa,
kas atrodas vismodernākajā Spectrum
Brands Dizaina un tehnoloģiju institūtā,

2018.
GADA

MŪSU VISU LAIKU JAUDĪGĀKĀ TEHNOLOĢIJA

JAUNUMS

NEVIENA DZIRDES APARĀTU BATERIJA

NEDARBOJAS ILGĀK
*

ACTIVE CORE TECHNOLOGY
Ņemot vērā to, ka dzirdes aparātu ierīces attīstās ar
mērķi nodrošināt arvien sarežģītākas funkcijas un
augsto tehnoloģiju funkcionalitātes, arī dzirdes aparātu
baterijām ir nepieciešama pilnveidošana, lai tās atbilstu
jaunākajām, augstākajām prasībām un spētu kalpot
ilgāk, kā to pieprasa lietotāji.

Lai nodrošinātu to, ka esam soli priekšā pārējiem, mēs katru gadu
izpētē un attīstībā investējam miljonus, bet mūsu zinošo ekspertu
komanda nepārtraukti paplašina bateriju iespēju robežas.
Cieši sastrādājoties ar ražotājiem, lai izprastu dzirdes aparātu
tehnoloģiju attīstības ceļus apvienojumā ar mūsu nepārtraukto
patērētāju vajadzību izpēti, Rayovac ir izstrādājis baterijas, kas garantē
sniegumu, konsekvenci un uzticamību.

* Based on ANSI/IEC tests for sizes 312 and 13

Active Core Technology ir izstrādāta progresīvajā Spectrum Brands Dizaina
un Tehnoloģiju institūtā un tā ietver trīs pamatelementus:

OPTIMIZĒTA FORMA
Jauna baterijas mehāniskā elementa konstrukcija ļauj iekļaut
vairākus nozīmīgus elementus un palielinātu kapacitāti, kas
nodrošina jaudu tad, kas jums tā ir vajadzīga.

MODERNIZĒTS ANODS
Lai pagarinātu baterijas darba mūžu un nodrošinātu ilgstošu
sniegumu visā baterijas lietošanas laikā.

HERMĒTISKUMS
Precīzs blīvētāju pielietojums garantē baterijas stabilitāti un
izturību ekstremālos apstākļos.

JAUNA JAUDAS PAAUDZE
Pateicoties inovācijām, kas caurvij laiku, ieskaitot pasaulē pirmo
pārnēsājamo dzirdes aparātu ar vakuuma caurulīti un inovatīvu,
jaunu iepakojumu izmēru ieviešanu, mūsu mantojums ir tikpat
iespaidīgs, kā mūsu baterijas.
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110 years of innovation

ACTIVE CORE TECHNOLOGY

Jauns Rayovac zīmola
maiņas iepakojums

Augstas izturības kartes

Optimizēts disks
Efektīva tirdzniecība

DIZAINA IZCILĪBA
2018. gadā pieredzam pilnīgi jaunu Rayovac Extra Advanced ārieni.
Mūsu elegantā, jaunā identitāte vēsta par mūsu dinamisko nākotni dzirdes aparātu nozarē, tajā pašā laikā atspoguļojot Rayovac

Garas
mēlītes

pamatvērtības – kvalitāti, inovācijas, efektivitāti un uzticamību.
Inovatīvais EXTRA Premium Pack dizains jums un jūsu klientiem piedāvā virkni jaunu un lietotājam draudzīgu funkciju, tajā skaitā:
• Garas mēlītes

• Efektīva tirdzniecība

To uzdevums ir palīdzēt lietotājam precīzāk satvert bateriju,

Uz klientu orientēts dizains nozīmē to, ka iepakojums un

bet katrai mēlītei vieglākai identificēšanai ir noteikta krāsa.

materiāli izceļas, maksimāli vairojot pārdošanas iespējamību.

• Izturīgas kartes

• Dažāda izmēra iepakojumi

Biezās un izturīgās kartes atvieglo darbu ar bateriju, bet

EXTRA Premium Pack tagad ir

perforācija nozīmē to, ka iepakojuma izmēru var samazināt

pieejams iepakojumos pa 6 un

vieglākai transportēšanai. Bez tam, mūsu uzlabotās kartona

12 vienībām, nodrošinot

kastītes garantē bateriju drošību pārvadāšanas un

lietotājam ērtumu un elastību,

uzglabāšanas laikā.

neatkarīgi no to vajadzībām.

• Optimizēts disks
Disks ir veidots precīzā baterijas formā, lai nodrošinātu to, ka
ikviena baterija tiek uzglabāta ne tikai droši, bet arī pavērsta uz
priekšu.

* versus prior EXTRA packaging design

INFORMĀCIJA
JUMS

Izvēloties Rayovac, Jūs
izvēlaties ko vairāk par tikai
bateriju.

Pirmās klases patērētāju apkalpošana ir
Rayovac EXTRA Premium kvalitātes zīme
un ietilpst ikviena pirkuma standartā.
Jūsu rīcībā būs arī mūsu tehniskās
zināšanas un izcilais atbalsta
piedāvājums.

4y
Biznesa izveides instruments

Izcili standarti

Ātri tirgū

Globāla darbība

Ilgāks derīguma termiņš

Ietver stendus, mārketinga materiālus
un lejupielādes, lai palīdzētu jums iegūt
maksimālu rezultātu no bateriju
pārdošanas iespējām.

Visām Rayovac baterijām tiek veiktas 262
kvalitātes pārbaudes, lai nodrošinātu jūs
ar augstākās kvalitātes baterijām.

Mazāk kā 7 dienas pēc pasūtījuma
pieņemšanas līdz kravas nosūtīšanai uz
visu pasauli.

Piegādes tīkls aptver vairāk kā 100 valstis.

Tikko saņemts vienmēr ir labāk, bet mēs
garantējam 4 gadu derīguma termiņu.

Lieliska apkalpošana

Dabai draudzīgi

Produkta garantija

Mantojums

Lieliska apkalpošana nozīmē to, ka klienti
saņem nepieciešamo preci
nepieciešamajā vietā nepieciešamajā
laikā.

Bez dzīvsudraba un atbilst ES Bateriju
Direktīvai (2013/56/EU).

Pilna produkta garantija. Mēs
nomainīsim ierīces, kas tiks bojātas
Rayovac bateriju dēļ.*

Rayovac ir spēcīgs zīmols, kas ir sinonīms
dzirdes aparātu ražošanas nozarē ar jau
vairāk kā 110 gadus ilgu zīmola vēsturi.

* Mēs, pēc saviem ieskatiem, nomainīsim jebkuru ierīci, kas tiks bojāta Rayovac bateriju dēļ, ja tās būs lietotas pareizi,
pirms derīguma termiņa beigām un tiks atsūtītas apmaksātā sūtījumā uz jūsu vietējo Rayovac biroju.

RAYOVAC, LEPNS BŪT PAR SPECTRUM
BRANDS ĢIMENES LOCEKLI

Pet Home
& Garden

Global Batteries
& Appliances

Hardware
& Home Improvement

Global
Auto Care

www.battery.lv

