
 

 

Philips
Vezeték nélküli töltési 
csomag

DLP7210B
Kényelmes, vezeték nélküli töltés

Qi technológián alapuló csomag
A vezeték nélküli töltőpad ugyanolyan gyorsan tölt Qi-kompatibilis okostelefonokat és 
eszközöket, mint a vezetékes hálózati töltő. Stílusos és strapabíró védőtokjával otthona 
vagy irodája dísze lesz.

Fedezze fel a kényelmes töltést
• Csak helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőpadra
• A töltőpad a legtöbb kompatibilis készüléket kevesebb mint 3 óra alatt teljesen feltölti
• A töltőpad bármilyen márkájú Qi-képes készülék vezeték nélküli töltésére képes
• Az iPhone 4, 4S készülékek zökkenőmentes frissítése a vezeték nélküli töltéshez

Frissítse okostelefonját
• A keskeny és intelligens kialakítás bármely otthonba vagy irodába illik
• Ergonomikus állvány optimális, 12 fokos nézési szöggel
• Szerezzen be további töltő talpakat otthonra, az irodába vagy bárhová, ahol tölteni szokta a 

készüléket
• Kemény töltőtok a hatékony védelem érdekében
• A feszültségjelző fény segítségével egyetlen pillantással megállapíthatja a töltési állapotot
• A keskeny töltőtok telefontokként használható annak szállításához



 Egyszerű, vezeték nélküli töltés

A vezeték nélküli töltést már eddig is számos 
termékcsoportnál alkalmaztuk, például az 
elektromos fogkeféknél. Mostantól az iPhone 
4, 4S készülékek töltése is csak egy egyszerű 
mozdulat. Csak rá kell csúsztatnia a készülékre 
a Philips vezeték nélküli töltőtokot, és az 
vezeték nélküli Qi töltést biztosító 
vevőkészülékként működik. Csak helyezze a 
készüléket a Qi töltőpadra, és automatikusan 
elindul a töltés.

Minden Qi készülék vezeték nélküli 
töltése

Lehet, hogy több iPhone 4 vagy 4S készüléke is 
van, vagy a jövőben újabb Qi készülékeket is 
beszerezhet. A számos neves elektronikai 
vállalat által már alkalmazott Qi technológia a 
jövőben be lesz ágyazva a készülékbe, hogy 
azok bárhol és bármikor tölthetők legyenek a 
vezeték nélküli Qi töltőpaddal. Bármilyen 
töltőpad megfelelő lesz, amelyen látható a Qi 
embléma.

Teljes feltöltés kevesebb mint 3 óra alatt

Minden iPhone felhasználó egyetért abban, 
hogy a feltöltött állapot soha nem tart 
elegendő ideig. Sokat használom a Wi-Fi 
funkciót, ami szinte eszi az akkumulátort, és 
napi szinten SOK alkalmazást használ. Ezzel a 
Qi vezeték nélküli töltőpaddal nagyon egyszerű 
a dolog: este csak ráhelyezem a készüléket, és 
reggel egy teljesen feltöltött akkumulátor vár. 
A töltés sebessége megegyezik a hálózati 
töltőkre jellemzővel, de itt nincsenek zavaró 
kábelek.

A töltésjelző fény megtekintése egyetlen 
pillantással

„Annak biztosítására, hogy a töltőpad 
megfelelően működjön együtt a készülékével, a 
töltőpad tetején található kék jelzőfény egyszer 
felvillan, amikor a készüléket a padra helyezi. Ez 
erősíti meg, hogy létrejött a biztonságos 
kapcsolat, és a készülék töltése megfelelően 
zajlik.

Otthonra vagy az irodába

A keskeny és intelligens kialakítású töltőpad a 
modern otthonok vagy irodák bármely részébe 
nagyszerűen beillik.

Optimális nézési szöget biztosító állvány

Csak ki kell hajtania a töltőpad hátulján 
található állványt, és máris biztosított a 
tökéletes, 12 fokos nézési szög, amely nem 
csupán kényelmessé teszi a kijelző 
megtekintését, de a készülék ergonomikus 
működtetését is lehetővé teszi. Ez azt jelenti, 
hogy a készüléket kényelmesen, az íróasztalán 
használhatja, nem kell a szoba sarkában, térdre 
ereszkedve használnia a telefont.

Szerezzen be további töltő talpakat

A modern és keskeny kialakítású töltőpad a 
modern otthonok vagy irodák bármely részébe 
nagyszerűen beillik. Ha rendelkezésére áll 
másik töltőpad is, akkor több Qi készüléket is 
tud tölteni, egymástól eltérő helyen is. Azaz 
nem kell magával hordania a töltőpadot 
otthonról az irodába, és fordítva.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Nettó tömeg: 0,356 kg
• Bruttó tömeg: 0,743 kg
• Táratömeg: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
• Polcra helyezési mód: Dummy

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

50,8 x 22,1 x 21 cm
• Nettó tömeg: 1,424 kg
• Bruttó tömeg: 3,563 kg
• Táratömeg: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 4

Kimeneti teljesítmény
• Töltő alátét: 5 V, 1 A
• Töltő hüvely: 5 V, 500 mA

Tartozékok
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: (EU)

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 4, iPhone 4S
•
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