
 

 

Philips
Pakket voor draadloos 
opladen

DLP7210B
Moeiteloos draadloos opladen

Pakket met Qi-technologie
Een draadloos oplaadpad waarmee u alle merken Qi-compatibele smartphones of 
apparaten even snel oplaadt als met een bekabelde oplader. Wordt geleverd met een 
stijlvolle en stevige beschermhoes en past in elk interieur.

Moeiteloos opladen
• Plaats uw apparaat op het draadloze oplaadpad
• Met het pad kunnen de meeste compatibele apparaten volledig worden opgeladen in minder 

dan 3 uur
• Pad laadt draadloos Qi-apparaten van alle merken op
• Naadloze upgrade van uw iPhone 4 of 4S naar draadloos opladen

Upgrade uw smartphone
• Plat en slim ontwerp dat in elk interieur past, zowel thuis als op kantoor
• Ergonomische houder met optimale kijkhoek van 12 graden
• Haal extra oplaadvoeten voor in huis, op kantoor, of waar u ook wilt opladen
• Harde hoes voor een robuuste bescherming
• Vermogensindicator om de status van het opladen in één oogopslag te zien
• Slank hoesontwerp dat dient als telefoonhoes wanneer u onderweg bent



 Eenvoudig draadloos opladen

Draadloos opladen wordt al toegepast in veel 
verschillende producten zoals elektronische 
tandenborstels. Nu hoeft u uw iPhone 4 of 4S 
alleen nog maar neer te leggen om hem op te 
laden! Schuif de hoes voor draadloos opladen 
van Philips gewoon om het apparaat. Dit werkt 
als een ontvanger die draadloos opladen met 
Qi mogelijk maakt. Plaats het apparaat op het 
Qi-oplaadpad en het wordt automatisch 
opgeladen.

Laadt alle Qi-apparaten draadloos op

Wellicht hebt u meer dan één iPhone 4 of 4S, 
of wellicht koopt u in de toekomst een ander 
Qi-apparaat. Veel grote elektronicafabrikanten 
hebben Qi-technologie overgenomen en 
ingebouwd in uw apparaat zodat u het altijd en 
overal kunt opladen met het pad voor 
draadloos opladen met Qi. Zolang u het Qi-
logo aantreft op het oplaadpad, werkt dit.

Volledig opladen in minder dan 3 uur

Zoals iedereen die in het bezit is van een 
iPhone zal kunnen beamen, doet u nooit lang 
genoeg met een oplaadbeurt. Ik gebruik Wi-Fi 
en dat kost veel van het batterijvermogen maar 
ik gebruik het dagelijks voor heel veel apps. Dit 
pad voor draadloos opladen met Qi maakt het 
heel eenvoudig. Leg de telefoon er 's nachts 
gewoon op en word 's ochtends wakker met 
een volledig opgeladen batterij. De 
oplaadsnelheid is net zo groot als die van AC-
opladers, maar zonder die vervelende 
kabelwirwar.

Zie de oplaadindicator in één oogopslag

"Om te controleren of het pad goed werkt met 
uw apparaat, gaat het blauwe statuslampje 
boven op het oplaadpad branden wanneer u 
uw apparaat op het pad plaatst. Dit bevestigt 
dat er een veilige verbinding tot stand is 
gebracht en dat uw apparaat goed wordt 
opgeladen.

Ontworpen voor thuis of op kantoor

Het platte en slimme ontwerp van het 
oplaadpad past overal in een modern huis of op 
kantoor.

Optimale kijkhoek

Sla de houder achter op het oplaadpad gewoon 
open voor de perfecte kijkhoek van 12 graden 
voor kijkcomfort en voor ergonomische 
bediening van uw apparaat. Zo kunt u uw 
apparaat comfortabel op uw bureau gebruiken 
zonder op de vloer te hoeven knielen om uw 
telefoon in de hoek van de kamer te gebruiken.

Extra oplaadvoeten

Het moderne en strakke ontwerp van het 
oplaadpad past in elk huis of kantoor. Met een 
extra oplaadvoet kunt u meer dan één Qi-
apparaat opladen op een andere plek. Zo is het 
niet meer nodig om uw oplaadpad mee naar 
kantoor te nemen of omgekeerd.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Nettogewicht: 0,356 kg
• Brutogewicht: 0,743 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 50,8 x 22,1 x 21 cm
• Nettogewicht: 1,424 kg
• Brutogewicht: 3,563 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 4

Uitgangsvermogen
• Oplaadpad: 5 V, 1 A
• Oplaadhoes: 5 V, 500 mA

Accessoires
• AC/DC-adapter: (EU)

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4, iPhone 4S
•
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