
Droga do sukcesu dzięki Świeżej Energii



Mamy sposób
na wygrywanie...

Przychody w euro



...który sprawdził się już w wielu krajach

Zasięg Green Cell w 2020 roku

Współtworzymy świat zrównoważonej energii. W ciągu 8 lat zyskaliśmy ponad 2,5 mln zadowolonych 
klientów i dotarliśmy do kilkudziesięciu krajów świata. Nasze produkty są wykorzystywane nawet na 
Grenlandii! Rozwijamy się w szalonym tempie i nie zamierzamy zwalniać.



Na jakich filarach opieramy sukces?

Zespół Produkty Innowacyjność Wartości



Zespół, który zwycięża

Nasze technologie rodzą się w Polsce. Tworzymy akcesoria, które dostarczają energię do urządzeń mobilnych
i pojazdów elektrycznych. Jesteśmy ambitni, pomysłowi i odważni, dlatego ciągle przekraczamy kolejne granice.



Produkty, które zachwycają

Nie podążamy utartym szlakiem. Nasi projektanci i inżynierowie wyznaczają własne ścieżki. W laboratorium R&D w Krakowie 
powstają małe dzieła sztuki, które perfekcyjnie odpowiadają na potrzeby użytkowników oraz wyróżniają się charakterystycznym 
designem. Stawiamy na świeże pomysły i nowe sposoby dostarczania energii.



Innowacyjność, która nas napędza

Cyfrowy świat tworzą niewielkie urządzenia, 
a każde z nich potrzebuje energii.

Jesteśmy tu, by zasilać je w ramach 
jednego, spójnego ekosystemu.

To nasze największe marzenie i strategiczny cel. 
Oprócz ładowarek i kabli chcemy dostarczać 

baterie do pojazdów elektrycznych
i nowe akcesoria dla ich właścicieli.

Stale rozwijamy projekty związane
 z inteligentnym zasilaniem, magazynowaniem

i zarządzaniem energią np. z fotowoltaiki.

#IoT #SmartEnergy#Electromobility



GC PowerPlay Ultra
Warto mieć zapas energii pod ręką. PowerPlay Ultra to flagowy model 
wśród naszych powerbanków. Imponująca pojemność 26800 mAh pozwala 
naładować baterię ultrabooka więcej niż 1 raz, a cztery porty
o łącznej mocy 128W szybko uzupełniają poziom baterii w kilku 
urządzeniach jednocześnie. Ze względu na swoją moc, pojemność
i wszechstronność PowerPlay Ultra bywa nazywany “mobilną elektrownią”.

Porty Power Delivery 
65W i 27W oraz Ultra 

Charge 2x18W

26800 mAh
 to maksymalna pojemność 
powerbanka na pokładzie 

samolotu

Wskaźnik naładowania 
wybudzany dotykiem,

jak smartfon

Ładowanie 4 urządzeń 
jednocześnie, także 
laptopów i konsol



GC PowerPlay 10 i GC PowerPlay 20
Nasze powerbanki ewoluują wraz z potrzebami użytkowników. Modele
o pojemności 10000 mAh i 20000mAh doskonale współpracują z urządzeniami 
mobilnymi. Dzięki portowi Power Delivery moc ładowania jest dobierana 
indywidualnie i pozwala na błyskawiczne naładowanie naszego smartfona czy 
tabletu. Z kolei zielone porty wyposażone w naszą autorską technologię Ultra 
Charge oferują nawet 3.5x szybsze ładowanie względem standardowego zasilania.

Niezwykle
wytrzymała obudowa

Wysoki
poziom bezpieczeństwa

 Port USB-C Power Delivery
18W i 2 porty USB-A Ultra Charge

 3 urządzenia
ładowane jednocześnie



Ładowarki i kable EV
Jesteśmy pewni, że elektromobilność zmieni świat i chcemy odgrywać dużą 
rolę w tej rewolucji. Nasza oferta dla użytkowników pojazdów elektrycznych 
stale rośnie. Już teraz można w niej znaleźć naścienne ładowarki PowerBox, 
ładowarki mobilne PowerCable, najpopularniejsze w Europie kable ze złączem 
Type 2, a także Type 1. Zapraszamy do wspólnej podróży!

Nawet 22 kW
mocy ładowania

 Kompatybilność z wieloma 
samochodami EV/PHEV

Czytelne ekrany LCD
i trwała, szczelna obudowa

Bezpieczeństwo dzięki 
zaawansowanej elektronice

Kable o długości 
ponad 5 m



Ładowarki multiportowe
Jaka powinna być idealna ładowarka? Nasi klienci uważają, że szybka
i uniwersalna, dlatego ładowarki Green Cell to prawdziwe centra dystrybucji 
energii. Wyposażyliśmy je w kilka portów, które zapewniają maksymalną 
wydajność oraz oszczędność czasu

Porty Power Delivery 
oraz Ultra Charge

Kompaktowe
rozmiary

Wysoki poziom 
bezpieczeństwa

Najnowsze 
technologie



Kable GC Ray
Ładowanie z prędkością światła brzmi futurystycznie, ale nie dla nas. 
Projektując kable USB skupiliśmy się na szybkim dostarczaniu energii
i maksymalnej wytrzymałości. Podświetlane złącze ułatwia podłączanie 
urządzeń i pozwala szybko rozpoznać typ złącza, zwłaszcza w środku nocy.

Złącza USB-C, 
Lightning i micro USB

30 cm
120 cm
200 cm

Dostępne różne 
długości

Podświetlenie
LED

Wytrzymały
oplot



Ładowarka indukcyjna AirJuice
Wiemy, że nie wszyscy są przywiązani do kabli, dlatego przygotowaliśmy
własną ładowarkę indukcyjną 15W. Solidna obudowa z aluminium i elementy 
antypoślizgowe chronią przed przypadkowym strąceniem urządzenia. 
Bezpieczeństwo gwarantuje także certyfikat Qi WPC.

Trwała,
metalowa obudowa

Szybkie 
ładowanie

z mocą 15W
Certyfikat Qi

Szeroka 
kompatybilność



HUB-y
Portów USB zawsze jest za mało. Postanowiliśmy to zmienić naszymi 
HUB-ami wyposażonymi nie tylko w złącza USB, ale także HDMI, Ethernet
i porty na karty SD. To zdecydowanie rozszerza możliwości każdego 
komputera oraz pomaga użytkownikom, którzy zawsze potrzebują
“jeszcze jednego portu”.

Bogaty wybór 
wariantów

Porty szybkiego 
ładowania z Power 

Delivery

Imponująca 
kompatybilność

Nowoczesny design



Zasilacze awaryjne UPS
Przerwa w dostawie prądu bywa niebezpieczna i może spowodować duże 
straty finansowe. Zasilacze awaryjne pomagają uniknąć konsekwencji awarii. 
Przygotowaliśmy modele do zastosowań domowych oraz profesjonalne 
urządzenia UPS do montażu w szafach serwerowych, które są w stanie 
zabezpieczyć firmową infrastrukturę IT.

Czysta i modyfikowana 
sinusoida

Czytelny 
wyświetlacz LCD

Funkcja
“zimnego startu”

Zarządzanie za pomocą 
oprogramowania

Bezpieczeństwo 
sprzętu

Od 360 do
2700 W mocy



Przetwornice napięcia (inwertery)
Green Cell towarzyszy swoim klientom w pracy i na urlopie. Przetwornice 
napięcia to idealny wybór dla każdego, kto podróżuje samochodem osobowym, 
kamperem lub ciężarówką. Dzięki nim można korzystać ze standardowych 
urządzeń 230V w każdym miejscu i o każdej porze - pod warunkiem, że jesteśmy 
w pobliżu swojego pojazdu.

Czysta
sinusoida

Wytrzymała 
konstrukcja

Włąsny system 
chłodzenia

porty USB

Bezpieczeństwo 
sprzętu

Od 300 do
6000 W mocy



Baterie do laptopów
Kiedy projektowaliśmy nasze baterie, staraliśmy się, by przewyższały fabryczne 
rozwiązania. Wykorzystaliśmy ogniwa wiodących producentów - Samsung
i Panasonic, by stworzyć baterie dobrane precyzyjnie do potrzeb użytkowników.

Wydajne i trwałeOparte na
sprawdzonych ogniwach

Zabezpieczone przed zwarciem, 
przegrzaniem, przeładowaniem

i głębokim rozładowaniem

 Zgodne z oprogramowaniem 
producenta



Akumulatory AGM
AGM to specjalna kategoria akumulatorów, w których elektrolit jest 
unieruchomiony w separatorze z maty szklanej. Taka konstrukcja ma szereg 
zalet - akumulator może pracować w dowolnej pozycji, a elektrolit i tak się nie 
wyleje. Ponadto AGM jest trwalszy i wydajniejszy od standardowych 
akumulatorów żelowych. Doskonale sprawdzi się w wielu różnych 
zastosowaniach - pojazdach, systemach alarmowych, monitoringu, fotowoltaice, 
a przede wszystkim w urządzeniach UPS jako awaryjne źródło zasilania.

Nawet 150 Ah pojemnościKilkadziesiąt modeli 
z napięciem 6 V lub 12 V

Niezawodne i bezpieczne
Szerokie zastosowanie - UPS, 

fotowoltaika, systemy alarmowe



Konwertery napięcia
W naszej ofercie można znaleźć konwertery napięcia, które pozwalają 
wykorzystać urządzenia pochodzących z różnych stron świata - 
niezależnie od tego, w jakie wtyczki zostały wyposażone. Dzięki przełącznikowi 
umieszczonemu z tyłu konwertera można swobodnie zmieniać napięcie 
pomiędzy 230 V a 110 V. Do dyspozycji są też trzy różne gniazda.

Prosta zmiana napięcia 
110 V ⇄ 230 V

Gniazda typu F, B i G

Wymienne bezpieczniki Moc użytkowa od 400 do 1600 W



Zasilacze serii PRO
Zasilacz do laptopa jest dość niepozornym urządzeniem.
To jednak nie znaczy, że nie warto poświęcać mu uwagi.
W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów udoskonaliliśmy 
konstrukcję zasilaczy i zapewniliśmy wyższy poziom 
bezpieczeństwa, lepsze rozprowadzenie ciepła, wytrzymałą 
obudowę oraz solidnie osadzone złącza. W ten sposób zasilanie 
laptopa stało się jeszcze bardziej PRO.

Większy radiator - lepsze 
rozprowadzenie ciepła

Zabezpieczenie przed 
zwarciem i przegrzaniem

Solidna obudowa

Kompatybilność z setkami 
modeli największych 

producentów



Podsumowując ofertę

   

baterie

ładowarki

zasilacze

akcesoria

elektromobilność

do laptopów do elektronarzędzi do urządzeń RC do smartfonów do aparatów do dronów do e-bike do kosiarek do odkurzaczy akumulatorki
AA/AAA

bezprzewodowe wieloportowe samochodowe Power Delivery 
USB-C

power banki inwertery kable USB adaptery HUBy klawiatury

AGM UPS

ładowarki 
mobilne

ładowarki 
wallbox

kable do ładowania

do aparatów
słuchowych

do akumulatorków 
AA/AAA

kontrolery 
solarne

elastyczne 
panele solarne

fotowoltaika

do laptopów do elektronarzędzi do aparatów do e-bike do AGM

konwertery 
napięcia



Są z nami

Dystrybutorzy Marketplace Resellerzy



Świeża Energia zapewnia dynamikę oraz pozytywne nastawienie. Nie boimy się nowych 
wyzwań i śmiało rozwijamy nasz biznes oraz oferowane technologie. Dzięki temu 

zapewniamy klientom produkty, które przekraczają ich oczekiwania. 

Mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy jeszcze więcej!

Wartości, które nas łączą



greencell.global

#FreshEnergy


