
 

 

Philips
Balíček pro bezdrátové 
nabíjení

DLP7210B
Bezproblémové bezdrátové nabíjení

Používá technologii Qi
Bezdrátová nabíjecí podložka, která nabíjí chytré telefony a zařízení s technologií Qi všech 
značek stejně rychle jako klasická nabíječka do zásuvky. Dodáváno včetně stylového 
robustního pouzdra – provedení, které se hodí do každé domácnosti či kanceláře.

Naprosto snadné nabíjení
• Jednoduše položte své zařízení na bezdrátovou nabíjecí podložku
• Podložka plně nabije většinu kompatibilních zařízení za méně než 3 hodiny
• Podložka bezdrátově nabíjí všechna zařízení podporující technologii Qi
• Bez problémů připravte iPhone 4 nebo 4S pro bezdrátové nabíjení

Dopřejte svému chytrému telefonu vylepšení
• Módní design vhodný do každé domácnosti nebo kanceláře
• Ergonomický stojan s optimálním 12stupňovým úhlem sledování
• Získejte další nabíjecí základny pro domácnost, kancelář nebo jakékoli místo k nabíjení
• Pevné pouzdro pro důkladnou ochranu
• Kontrolka stavu napájení na první pohled potvrdí stav nabíjení
• Tenké provedení slouží jako pouzdro na telefon na cestách



 Snadné bezdrátové nabíjení

Bezdrátové nabíjení se využívá u celé řady 
výrobků, například u elektrických zubních 
kartáčků. Nyní je nabíjení iPhonu 4 nebo 4S 
právě tak snadné jako jeho odložení! 
Jednoduše na něj nasadíte pouzdro pro 
bezdrátové nabíjení Philips, které bude 
fungovat jako přijímač pro praktické 
bezdrátové nabíjení Qi. Stačí je položit na 
nabíjecí podložku Qi a nabíjení automaticky 
začne.

Bezdrátově nabíjí všechna zařízení Qi

Možná nemáte jen jeden iPhone 4 nebo 4S 
nebo si v budoucnu pořídíte další zařízení 
s technologií Qi. Technologii Qi využívá řada 
velkých výrobců elektroniky a může tak být 
vestavěna i ve vašem zařízení – budete je moci 
nabíjet kdykoli a kdekoli na bezdrátové nabíjecí 
podložce Qi. Je-li na nabíjecí podložce logo Qi, 
bude to fungovat.

Plné nabití za méně než 3 hodiny

Jak vám řekne každý majitel iPhonu, nabíjení 
nikdy netrvá dostatečně dlouho. Používám Wi-
Fi, které vyčerpává baterii, a denně využívám 
SPOUSTU aplikací. Tahle bezdrátová nabíjecí 
podložka Qi všechno opravdu usnadňuje: stačí 
na ni v noci položit telefon a ráno mohu vyrazit 
s plně nabitou baterií. Rychlost nabíjení je 
stejná jako u síťových nabíječek, ale bez 
obtěžující změti kabelů.

Kontrolku nabíjení vidíte na první pohled

„Abyste mohli ověřit, zda podložka funguje 
s vaším zařízením, rozsvítí se po umístění 
zařízení na podložku modrý horní indikátor. 
Tak si můžete být jisti, že bylo vytvořeno 
bezpečné připojení a zařízení se uspokojivě 
nabíjí.

Určeno pro domácnost nebo kancelář

Hladký a módní design nabíjecí podložky se 
hodí do libovolné části moderní domácnosti 
nebo kanceláře.

Stojan pro optimální úhel sledování

Stačí vyklopit stojan na zadní straně nabíjecí 
podložky a získáte dokonalý 12stupňový úhel, 
který vám dopřeje nejen pohodlí, ale také 
umožní ergonomickou obsluhu zařízení. 
Můžete tedy zařízení pohodlně používat na 
stole a nemusíte klečet na podlaze a mluvit do 
telefonu, který je v rohu pokoje.

Získejte další nabíjecí základny

Moderní a elegantní design nabíjecí podložky se 
hodí do jakékoli části domácnosti nebo 
kanceláře. Doplňková základna vám umožní 
nabíjet více než jedno zařízení kompatibilní 
s technologií Qi na jiném místě. Není tedy 
třeba přenášet nabíjecí podložku z domova do 
kanceláře a zpět.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

11,22 x 18,89 x 1,78 cm
• Hmotnost: 0,196 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 20 x 24,5 x 12,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,356 kg
• Hrubá hmotnost: 0,743 kg
• Hmotnost obalu: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 50,8 x 22,1 x 21 cm

• Čistá hmotnost: 1,424 kg
• Hrubá hmotnost: 3,563 kg
• Hmotnost obalu: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Počet spotřebitelských balení: 4

Výstupní výkon
• Nabíjecí podložka: 5 V, 1 A
• Nabíjecí pouzdro: 5 V, 500 mA

Příslušenství
• Síťový adaptér: (EU)

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 4, iPhone 4S
•
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