
 

 

Philips
Conjunto de carregamento 
sem fios

DLP7210B
Carregamento sem esforço por ligação sem fios
Conjunto com tecnologia Qi
Uma base para carregamento sem fios que carrega smartphones ou dispositivos com Qi de qualquer 

marca, a uma velocidade equivalente a um carregador de CA com fios. É fornecida com uma capa 

protectora elegante e robusta e foi concebida para complementar qualquer casa ou escritório.

Experiência de carregamento sem esforço
• Basta colocar o seu dispositivo na base para carregamento sem fios
• Base carrega totalmente a maioria dos dispositivos compatíveis em menos de 3 horas
• A base efectua o carregamento sem fios de todas as marcas de dispositivos Qi
• Actualiza com perfeição o seu iPhone 4, 4S para um carregamento sem fios

Actualize o seu smartphone
• Design elegante e inteligente combina com qualquer casa ou escritório
• Suporte ergonómico com ângulo de visualização perfeito de 12 graus
• Obtenha bases adicionais para casa, escritório ou qualquer local de carregamento
• Bolsa rígida para uma protecção robusta
• Pelo indicador de alimentação pode confirmar o estado de carregamento com um olhar
• O design da bolsa fina funciona como estojo para o telefone no dia-a-dia



 Carregamento sem fios simples

O carregamento sem fios já foi aplicado numa 
vasta gama de produtos, tais como nas escovas 
de dentes eléctricas. Agora para carregar o seu 
iPhone 4, 4S precisa apenas de o pousar! Basta 
introduzi-lo na capa de carregamento sem fios 
Philips e esta irá funcionar como um receptor 
que permite um carregamento Qi cómodo 
sem fios. Coloque-o sobre a base para 
carregamento Qi e este começará 
automaticamente a carregar.

Carrega todos os dispositivos Qi sem fios

Poderá ter mais do que um iPhone 4 ou 4S, ou 
pode até adquirir um novo dispositivo Qi no 
futuro. Adoptada por muitas grandes empresas 
electrónicas, pode encontrar a tecnologia Qi 
incorporada no seu dispositivo para poder 
carregá-lo a qualquer altura e em qualquer 

lugar na base para carregamento Qi sem fios. 
Se encontrar o logótipo Qi na base para 
carregamento, esta será compatível.

Carga completa em menos de 3 horas

Qualquer pessoa com um iPhone lhe dirá que 
a carga nunca dura tempo suficiente. Eu utilizo 
o WiFi que gasta a minha bateria e utilizo 
imensas aplicações diariamente. Com esta base 
para carregamento Qi sem fios basta colocar lá 
o meu telefone à noite e quando acordo de 
manhã, a bateria está carregada e pronta a 
funcionar. A velocidade de carregamento é 
equivalente aos carregadores de CA, mas sem 
o incómodo dos fios.

Veja a luz de carregamento com um 
olhar rápido

"Para assegurar que a base está a funcionar 
correctamente com o seu dispositivo, o 
indicador azul na parte superior da base para 
carregamento irá acender depois de colocar o 
seu dispositivo na base. Isto confirma o 

estabelecimento de uma ligação segura e o 
processo de carregamento satisfatório do seu 
dispositivo.

Concebido para casa ou para o escritório

O design elegante e inteligente da base para 
carregamento combina com qualquer área de 
uma casa ou um escritório contemporâneo.

Suporte para um ângulo de visualização 
perfeito

Pode simplesmente abrir o suporte na parte 
posterior da base para carregamento e obterá 
o ângulo perfeito de 12 graus que lhe 
proporciona conforto de visualização e lhe 
permite operar o seu dispositivo de forma 
ergonómica. Isto significa que pode utilizar o 
seu dispositivo confortavelmente na sua 
secretária, sem ter de se ajoelhar no chão para 
falar ao telefone no canto do seu escritório.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Peso líquido: 0,356 kg
• Peso bruto: 0,743 kg
• Tara: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

50,8 x 22,1 x 21 cm
• Peso líquido: 1,424 kg
• Peso bruto: 3,563 kg
• Tara: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Potência de saída
• Base para carregamento: 5 V, 1 A
• Capa de carregamento: 5 V, 500 mA

Acessórios
• Transformador CA/CC: (UE)

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 4, iPhone 4S
•
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