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(Sisuturundus)
Täna on aasta kõige soodsamad diilid ka Gearbesti e-poes. Niigi odavad hinnad on kohati kahanenud
lausa olematuks. Panime kokku mõned soovitused, mida just nüüd tasuks osta. Sisene e-poodi, pane
vaim valmis ja klõpsa pakkumistel kohe, sest mõnesid tooteid on vaid üsna piiratud kogus. Ka hinnad
võivad kiiresti muutuda, loodetavasti vähenemise suunas.

Xiaomi robottolmuimeja - 236,7 eurot

Remove video
Valge originaaltolmuimeja Xiaomilt oskab intelligentselt kogu elamise ära kaardistada, navigeerib
täpsete laseritega ja teeb toa alati automaatselt puhtaks, vältides takistusi ja allakukkumist. Tippklassi
robot on oma hinna kohta uskumatult võimekas.
Otses üle 78,32 € eest, saad veel täiendavat allahindlust 8,9 € ja see ongi ju üle selle hinnapiiri. Laost
FAST-08 tuleb kaup kohale ülikiirelt - 2-5 päevaga. Paraku on siis küll postikulu kallim - natuke üle 13
euro.

Xiaomi Youpin Mi elektriline veekindel habemeajaja - 15,13 eurot

See habemeajamismasin on veekindel, juhtmevaba ja ülikompaktne, kannatades ka vettekukkumist.
Seega paras kaaslane reisile. USB Type C-st laadides kestab ühe laadimiskorraga kuu aega.

Xiaomi Redmi Note 5 (PUNANE) - 142,40 eurot

Võimas nuhvel on uskumatult väikese hinnaga - samas korralike näitajatega. Näiteks selfie-kaamera
on 13 MP, taga aga 12 MP + 5 MP kaksik-kaamera. 4000 mAh aku, sõrmejäljelugeja, hiiglaslik 5,99tolline ekraan ja kitsad ääred, värviline korpus (valida saad ka roosat ja sinist), kõik oluline ja enamgi
veel on selle väikese raha eest olemas.

Tahvelarvuti Chuwi Hi8 SE - 80 eurot

Tootja promohinnaga ning Musta reede allahindulsega on tahvli hinnast järgi jäänud vaid riismed.
Kaheksatollisel tahvlil on nii esi- kui tagakaamera ja vastupidav metallkorpus.

Pimedateks talveõhtuteks - ülivõimas prožektor

Nitecore MT42 XHP35 HD on võimas metallkorpusega taskulamp, mis näitab väga kaugele - 1800
luumenise valgustugevusega on see tõhus vahend nii päästetöötajatele, jahimeestele, matkajatele,
ehitajatele, autojuhtidele kui kõigile, kellel vaja kaugele enda ette (kuni 470 meetri kaugusele) hele
valgusvihk suunata. Veekindel ja kahe akuga taskulamp kestab ühe laadimisega 530 tundi.
30%, 40%, 50% allahindlust? Vaata veel väga paljusid pakkumisi Musta Reede raames siit.
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