
 مک دودو
 .آشنا خواهیم شد در این مقاله با شرکت و محصوالت مک دودو

جانبی قرار گرفته و دلیل همیشگی آن کیفیت این محصوالت این برند همواره مورد توجه کاربران و وارد کنندگان لوازم 

 .برند است

 .همراه ما در این مقاله باشید تا بیشتر با این شرکت و محصوالت آن آشنا شوید

 

 تاریخچه شرکت مک دودو
یکی از گسترده ترین و بهترین تولید کنندگان محصوالت مک دودوشرکت   

آغاز کرده است و جز برندهای جدید وفعالیت خود را  2013الکترونیکیست که از سال   

 .نو پا به شمار می رود

 نمایندگی محصوالت مک دودو
در ایران بوده و مشتریان نمایندگی رسمی محصوالت مک دودو فروشگاه پروایسلند  

اقدام کنند خرید محصوالت برند مک دودومحترم میتوانند با خیال آسوده نسبت به  . 
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 محصوالت مک دودو
کترونیکی این برند شامل کابل شارژ ، شارژر دیواری ، شارژر بیسیم ، پاور بانک و ... می باشدمحصوالت ال . 

اکثر محصوالت این شرکت به صورت هوشمند می باشد که قابلیت قطع شارژ خودکار بعد از پر شدن کامل شارژ دستگاه و 

 .امکان محافظت از دستگاه در هنگام نوسانات برقی را دارد

، 2017سال  مک دودووالت هوشمند و کیفیت و تنوع باالی این برند باعث شد ارائه محص  

 به عنوان اولین برندی که کابل های دیتا خاموش کننده هوشمند را عرضه می کند شناخته شود

 .و سه سال پی در پی رتبه اول فروش در بازار جهانی را داشته باشد

با شرکت های بین المللی نظیر  در لوازم جانبیاین شرکت به عنوان تولید کننده ای ابر قدرت   

Walmart)  ،(Carrefour)  ،(T-mobile)  ،(Family Mart)  ،(C-store)) 

 .و غیره همکاری می کند و محصوالت خود را به آنها عرضه می کند

 تیم طراحی این شرکت که متشکل از گروهی از مهندسین الکترونیک متخصص است

 .شده است (Red Dot QC) موفق به دریافت جایزه
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به شما این اطمینان را می دهد که چه به عنوان یک کاربر عادی یا کاربری متخصص که ساعات زیادی  بنابراین این شرکت

 از

محصول مناسبی برای شما دارد که متناسب با سبک زندگی شماست مک دودوتجهیزات الکترونیکی استفاده می کنید  . 

 

دودو شارژها و کابل شارژ مک  

شارژها و کابل شارژهای این برند در کنار زیبایی و تنوع باال متناسب با گوشی های آیفون و اندروید جز پر فروش ترین 

 های بازار جهانی است

 و طیف گسترده ای از محصوالت را در اختیار کاربران قرار می دهد که با زاویه قایم به برق وصل می شوند

شارژ برای استفاده آسان در حین شارژ طراحی  یبی به دیوایس شما وارد نمی شود این کابل های و در هنگام استفاده هیچ آس

 .شده اند

با قابلیت شارژ سریع عالوه بر زیبایی و عملکرد عالی، می تواند بدون ایجاد شلوغی در محل  مک دودوشارژهای بیسیم 

 .کار یا خانه مورد استفاده قرار گیرد

بی سیم این برند به شما این امکان را می دهند که هر زمان تمایل دارید به موسیقی گوش بدهیدهدفون و اسپیکر های   

 .یا از طریق هدفون ارتباط برقرار کنید واضح ترین صدای ممکن را داشته باشید
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 پاور بانک های مک دودو

رق شهری دسترسی ندارین به جز قدرت مند ترین محصوالت این شرکت است زمانی که به ب مک دودوپاور بانک های 

 راحتی به عنوان شارژر همراه شما در دسترس است

میلی آمپر ساعت پر  99000با ظرفیت  مک دودومهم نیست از چه دیوایس یا برندی استفاده می کنین پاور بانک های 

 .مصرف ترین دیوایس ها را چندین بار شارژ کرده و در دسترس قرا می دهد

 

 خالصه مطلب
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عالوه بر دوام و کیفیت عالی و بسته بندی مناسب تا مدت بسیار زیادی شما را از تهیه  محصوالت مک دودوخر تهیه و در آ

 .مجدد این محصوالت بی نیاز می کند
 .در فروشگاه پروایسلند میتوانید با تضمین کیفیت و قیمت محصوالت مک دودو را خریداری کنید

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://pro-island.com/wp-content/uploads/2021/12/ دودو-مک .mp3"][/audio] 
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