
 

 

Philips
Mata do 
bezprzewodowego 
ładowania

DLP7210B
Bezprzewodowe ładowanie bez wysiłku

Mata obsługująca technologię Qi
Mata umożliwia bezprzewodowe naładowanie smartfona dowolnej marki wyposażonego 
w technologię Qi — równie szybko jak zwykła, przewodowa ładowarka. Urządzenie 
pasuje do wystroju każdego domu lub biura. W zestawie elegancki i wytrzymały futerał.

Ładowanie bez wysiłku
• Wystarczy umieścić urządzenie na macie do bezprzewodowego ładowania
• Naładowanie większości zgodnych urządzeń na macie trwa mniej niż 3 godziny
• Mata do bezprzewodowego ładowania urządzeń wszystkich marek zgodnych ze standardem Qi
• Wzbogacenie telefonu iPhone 4/4S o bezprzewodowe ładowanie

Unowocześnij swojego smartfona
• Elegancki, stylowy wygląd pasujący do każdego domu lub biura
• Ergonomiczny stojak zapewniający optymalny, 12-stopniowy kąt widzenia
• Kup dodatkowe podstawki ładujące, z których można korzystać w domu, biurze i każdym 

innym miejscu
• Sztywny futerał zapewniający solidną ochronę
• Wskaźnik zasilania błyskawicznie informuje o rozpoczęciu ładowania
• Wąski kształt futerału sprawiający, że można w nim przechowywać telefon podczas podróży



 Proste, bezprzewodowe ładowanie

W funkcję bezprzewodowego ładowania 
wyposażonych jest wiele urządzeń, np. 
elektryczne szczoteczki do zębów. Teraz, aby 
naładować telefon iPhone 4/4S, wystarczy 
położyć go na macie! Włóż telefon do futerału 
firmy Philips przeznaczonego do 
bezprzewodowego ładowania. Zadziała on jak 
odbiornik umożliwiający wygodne ładowanie 
zgodne ze standardem Qi. Następnie połóż go 
na macie obsługującej technologię Qi — 
ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Bezprzewodowe ładowanie urządzeń 
obsługujących standard Qi

Być może masz więcej niż jeden telefon iPhone 
4 lub 4S. Może w przyszłości kupisz nowe 
urządzenie obsługujące standard Qi. Wiele 
dużych firm wykorzystuje technologię Qi w 
produkowanych przez siebie urządzeniach — 
dzięki temu można je naładować w dowolnym 
momencie, używając maty do 

bezprzewodowego ładowania zgodnej ze 
standardem Qi. Logo Qi na macie stanowi 
gwarancję poprawnego działania.

Pełne naładowanie w czasie poniżej 3 
godzin

Jak mówią użytkownicy telefonów iPhone, 
ładowania nigdy dość. Łączenie z siecią Wi-Fi i 
codzienne korzystanie z dużej liczby aplikacji 
wyczerpuje akumulator. Ta mata do 
bezprzewodowego ładowania obsługująca 
standard Qi naprawdę ułatwia sprawę. 
Wystarczy położyć na niej telefon i zostawić go 
na noc, a rano akumulator będzie w pełni 
naładowany i gotowy do pracy. Szybkość 
ładowania jest taka sama, jak w przypadku 
ładowarek przewodowych — plusem jest 
jednak brak irytującej plątaniny przewodów.

Wskaźnik ładowania włączający się 
błyskawicznie

W celu potwierdzenia, że mata współpracuje z 
urządzeniem, niebieski wskaźnik na górnej 
części maty włącza się po umieszczeniu na niej 
urządzenia. To oznacza, że nawiązano 

bezpieczne połączenie, a urządzenie jest 
ładowane prawidłowo.

Do użytku w domu lub w biurze

Ze względu na swój elegancki, stylowy wygląd 
mata idealnie pasuje do wystroju 
nowoczesnego domu lub biura.

Stojak zapewniający optymalny kąt 
widzenia

Wystarczy wsunąć stojak pod matę do 
ładowania, aby uzyskać idealny, 12-stopniowy 
kąt umożliwiający nie tylko wygodne oglądanie, 
ale również efektywną obsługę urządzenia. 
Dzięki temu z urządzenia można wygodnie 
korzystać po ustawieniu go na biurku i nie 
trzeba klęczeć na podłodze, aby porozmawiać 
przez telefon.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Waga netto: 0,356 kg
• Waga brutto: 0,743 kg
• Ciężar opakowania: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

50,8 x 22,1 x 21 cm
• Waga netto: 1,424 kg
• Waga brutto: 3,563 kg
• Ciężar opakowania: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Moc wyjściowa
• Mata do ładowania: 5 V, 1 A
• Futerał do ładowania: 5 V, 500 mA

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: (UE)

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 4, iPhone 4S
•
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