
 

 

Philips
Pakke for trådløs lading

DLP7210B
Enkel trådløs lading

Pakke som er drevet av Qi-teknologi
Et trådløst ladebrett som lader alle merker av Qi-aktiverte smarttelefoner og enheter like 
raskt som en kablet vekselstrømslader. Det leveres med en stilig og robust 
beskyttelseshylse og er utformet for å tilføre stil til alle hjem og kontorer.

Enkel ladeopplevelse
• Du trenger bare å plassere enheten på det trådløse ladebrettet
• Brettet lader opp de fleste kompatible enheter på mindre enn tre timer
• Brettet lader alle typer av Qi-aktiverte enheter trådløst
• Oppgraderer ladingen av iPhone 4 og 4S til trådløs lading sømløst

Oppgrader smarttelefonen
• Stilig og smart design som passer inn i alle hjem og kontorer
• Ergonomisk stativ med optimal 12-graders visningsvinkel
• Skaff deg ekstra baser til hjemmet, kontoret eller andre steder du lader
• Hylse med hardt deksel for robust beskyttelse
• Indikatorlampen for strøm bekrefter ladestatusen ved første øyekast
• Den slanke designen på hylsen gjør at den kan fungere som et telefonetui når du er på farten



 Enkel trådløs lading

Trådløs lading har blitt lagt til for mange 
produkter, for eksempel elektriske 
tannbørster. Nå er det like enkelt å lade 
iPhone 4 og 4S som å legge den på bordet. Bare 
skyv den trådløse ladehylsen fra Philips på den, 
så fungerer den som en mottaker som gir 
praktisk trådløs Qi-lading. Du trenger bare å 
sette den på Qi-ladebrettet, så begynner den å 
lade automatisk.

Lader alle Qi-enheter trådløst

Kanskje du har flere enn én iPhone 4 eller 4S, 
eller kanskje du kjøper en ny Qi-enhet i 
fremtiden. Mange store elektronikkselskaper 
har tatt Qi-teknologi til seg, og derfor finner du 
den bygget inn i enheten slik at du kan lade den 
når som helst, hvor som helst på det trådløse 
Qi-ladebrettet. Hvis du ser Qi-logoen på 
ladebrettet, fungerer det.

Full oppladning på under tre timer

Som alle med iPhone sier, er ikke 
batterilevetiden lang nok. Jeg bruker Wi-Fi 
som tømmer batteriet mitt, og bruker 
MANGE apper hver dag. Dette trådløse Qi-
ladebrettet gjør det veldig enkelt å bare legge 
telefonen min på det om natten og våkne om 
morgenen med et fulladet batteri som er klart 
til dyst. Ladebrettet lader like raskt som 
vekselstrømsladere, men uten irriterende 
kabler og rot.

Se ladelampen ved første øyekast

"Den blå indikatorlampen øverst på 
ladebrettet begynner å lyse når du plasserer 
enheten på brettet, slik at du kan være sikker 
på at brettet fungerer godt med enheten. 
Dette bekrefter at en sikker tilkobling har blitt 
opprettet, og at enheten lader slik den skal.

Utformet for hjem og kontorer

Den stilige og smarte designen til ladebrettet 
passer i alle deler av moderne hjem eller 
kontorer.

Stativ med optimal visningsvinkel

Bare fell ut stativet på baksiden av ladebrettet, 
så får du den perfekte 12-graders vinkelen som 
ikke bare gir deg komfortabel visning, men som 
også lar deg bruke enheten på en ergonomisk 
måte. Dette betyr at du kan bruke enheten på 
en komfortabel måte på skrivebordet, uten at 
du må sette deg på gulvet i hjørnet av rommet 
for å snakke i telefonen.

Få flere ladebaser

Den moderne og stilige designen til ladebrettet 
passer i alle deler av hjemmet eller kontoret. 
Med en ekstra base kan du lade flere enn én 
Qi-aktivert enhet et annet sted. På den måten 
trenger du ikke å bære med deg ladebrettet 
frem og tilbake til jobb.
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Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 11,22 x 18,89 x 1,78 cm
• Vekt: 0,196 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 20 x 24,5 x 12,5 cm
• Nettovekt: 0,356 kg
• Bruttovekt: 0,743 kg
• Taravekt: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Type hylleplassering: Modell

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 50,8 x 22,1 x 21 cm

• Nettovekt: 1,424 kg
• Bruttovekt: 3,563 kg
• Taravekt: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Antall emballasjer: 4

Utgangseffekt
• Ladebrett: 5 V, 1 A
• Ladehylse: 5 V, 500 mA

Tilbehør
• AC/DC-adapter: (EU)

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4, iPhone 4S
•
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