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Placera strömmen där du behöver den

för enkel och bekväm laddning
Använd ChargeOn-systemet för enkel trådlös laddning. Anslut kompakta 
laddningsenheter där du brukar ladda din enhet: på kontoret och hemma. Använd sedan 
ett batteri för att ladda via kontakt – du slipper sladdar.

Bärbar ström
• Kan användas trådlöst med ChargeOn-basenheter
• Fördubbla din batterikapacitet och få nästan dubbelt så lång samtalstid
• Ladda enhetens batteri när du är i farten
• Mini-USB-kabel för synkronisering och laddning
• Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Enkel laddning
• Prova ChargeOn-systemet för enkel laddning
• Ladda via kontakt – du behöver varken sätta i eller dra ur
• Placera strömmen där du behöver den med den slimmade laddningsbasenheten



 Ladda upp enhetens batterier
Ha batteriet tillhanda så att du har kraft att ladda 
batteriet för din enhet var du än befinner dig. Du kan 
enkelt ansluta batteriet och ladda batteriet enkelt 
och bekvämt när du är i farten.

Fungerar överallt
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i 
närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det 
praktiska batteripaketet. Det intelligenta 
batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort 
paketet efter användning och fortfarande ha ett 
fulladdat batteri i din enhet.

Mini-USB-kabel för synkronisering och 
laddning
Den medföljande mini-USB-kabeln ansluts till en 
USB-laddningsenhet, som datorn eller en USB-vägg- 
eller billaddare. När den ansluts till datorn gör kabeln 
att du kan synkronisera din iPod eller iPhone med 
iTunes.

Prova ChargeOn-systemet
Rör strömkällorna till det för dig? Installera ett 
ChargeOn-system för trådlös laddning utan 
ansträngning! Sätt i en basenhet där du brukar ladda: 
vid skrivbordet, i köket eller på sängbordet. Använd 
sedan det fästbara batteriet för att frigöra dig från 
kablar och få reservström var du än går.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: Universell
• Fungerar med följande:: ChargeOn-komponenter

Effekt
• Ineffekt: 5 V, 500 mA, max 2,1 A

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,1 x 4,3 cm
• Bruttovikt: 0,12 kg
• Nettovikt: 0,072 kg
• Taravikt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 57906 7

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 55,4 x 32,8 x 20,3 cm
• Nettovikt: 2,592 kg
• Bruttovikt: 6,72 kg
• Taravikt: 4,128 kg
• Antal konsumentförpackningar: 36
• GTIN: 2 87 12581 57906 1

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 26,8 x 10,3 x 18,5 cm
• Nettovikt: 0,432 kg
• Bruttovikt: 1,02 kg
• Taravikt: 0,588 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• GTIN: 1 87 12581 57906 4
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