
 

 

Philips
Langaton latauspaketti

DLP7210B
Langaton lataus vaivattomasti

Qi-tekniikan avulla
Langaton latausalusta lataa minkä tahansa Qi-yhteensopivan älypuhelimen tai laitteen yhtä 
nopeasti kuin johdollinen verkkolaturi. Mukana toimitetaan tyylikäs ja kestävä suojus.

Vaivaton lataus
• Aseta laite langattomalle latausalustalle
• Alusta lataa useimmat yhteensopivat laitteet täyteen alle kolmessa tunnissa
• Alusta lataa kaikki Qi-yhteensopivat laitteet langattomasti
• Päivittää iPhone 4:n ja 4S:n langattomaan lataukseen saumattomasti

Päivitä älypuhelimesi
• Tyylikkään linjakas muotoilu sopii joka kotiin ja toimistoon
• Ergonomisella jalustalla optimaalinen 12 asteen katselukulma
• Lisää lataustelineitä kotiin, toimistoon ja kaikkialle, missä lataat
• Kovapintainen suojus antaa kestävää suojaa
• Virran merkkivalosta näkee lataustilan yhdellä silmäyksellä
• Ohut suojus sopii puhelimen koteloksi matkoille



 Helppo langaton lataus

Langatonta latausta käytetään jo monissa 
laitteissa, kuten sähköhammasharjoissa. Nyt 
voit ladata iPhone 4:n ja 4S:n yksinkertaisesti 
laskemalla sen kädestäsi. Sujauta se Philipsin 
langattomaan lataussuojukseen, joka 
mahdollistaa langattoman latauksen Qi-
tekniikalla. Laske puhelin suojuksessa Qi-
latausalustalle, ja lataus alkaa automaattisesti.

Lataa kaikki Qi-yhteensopivat laitteet 
langattomasti

Käytössäsi saattaa olla useampi iPhone 4 tai 4S 
tai aiot hankkia uuden Qi-laitteen. Monet 
elektroniikkayritykset sisällyttävät laitteisiinsa 
Qi-tekniikan, joten ne voi ladata missä ja 
milloin vain langattomasti Qi-latausalustalla. 
Kunhan latausalustassa on Qi-logo, lataus 
onnistuu.

Täysi lataus alle kolmessa tunnissa

Kaikki iPhonen käyttäjät tietävät, ettei yhdellä 
latauksella koskaan saa tarpeeksi käyttöaikaa. 
Minä käytän Wi-Fi-yhteyttä, joka tyhjentää 
akun nopeasti ja pyörittää todella monia 
sovelluksia. Puhelin on helppo laskea tälle 
langattomalle Qi-latausalustalle illalla, ja 
aamulla akku on täysi ja puhelin käyttövalmis. 
Se lataa yhtä nopeasti kuin verkkolaturit, mutta 
minun ei tarvitse taistella johtojen kanssa.

Latausvalo näkyy yhdellä silmäyksellä

Tiedät, että alusta toimii moitteettomasti 
laitteesi kanssa, kun latausalustan sininen 
merkkivalo syttyy laskettuasi ladattavan 
laitteen sen päälle. Merkkivalo ilmoittaa, että 
turvallinen yhteys on muodostettu ja laite 
latautuu.

Suunniteltu kotiin ja toimistoon

Latausalustan tyylikkään linjakas muotoilu sopii 
kaikkiin nykyaikaisiin koteihin ja toimistoihin.

Jalustalla optimaalinen katselukulma

Avaamalla latausalustan taustalla olevan 
jalustan voit käyttää latautuvaa laitetta 
ergonomisesti ja mukavasti 12 asteen 
katselukulmassa. Voit siis käyttää puhelinta 
kätevästi pöydällä, eikä sinun tarvitse enää 
kyyristellä huoneen nurkassa latausjohdon 
armoilla.

Lisää lataustelineitä

Latausalustan nykyaikainen, linjakas muotoilu 
sopii minne tahansa kotona tai toimistolla. 
Ylimääräisellä lataustelineellä voit ladata 
useampia Qi-yhteensopivia laitteita eri 
paikoissa. Latausalustaa on turha kuljettaa 
kodin ja toimiston välillä.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 

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

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 20 x 24,5 x 12,5 cm
• Nettopaino: 0,356 kg
• Kokonaispaino: 0,743 kg
• Taara: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 50,8 x 22,1 x 21 cm

• Nettopaino: 1,424 kg
• Kokonaispaino: 3,563 kg
• Taara: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Kuluttajapakkausten määrä: 4

Lähtöteho
• Latausalusta: 5 V, 1 A
• Lataussuojus: 5 V, 500 mA

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: (EU)

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 4, iPhone 4S
•
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