
 

 

Philips
Bezdrôtová nabíjačka

DLP7210B
Jednoduché bezdrôtové nabíjanie

Nabíjačka napájaná technológiou Qi
Bezdrôtová podložka na nabíjanie, ktorá nabije akúkoľvek značku smartfónu alebo zariadenia s 

podporou technológie Qi tak rýchlo ako káblová sieťová nabíjačka. Dodáva sa so štýlovým a robustným 

ochranným puzdrom a je navrhnutá tak, aby predstavovala vhodný doplnok pre vašu domácnosť či 

kanceláriu.

Zážitok z jednoduchého nabíjania
• Stačí položiť zariadenie na bezdrôtovú nabíjaciu podložku
• Podložka úplne nabije kompatibilné zariadenia za menej ako 3 hodiny
• Podložka bezdrôtovo nabíja všetky značky zariadení s podporou Qi
• Ľahko pridá do vášho telefónu iPhone 4, 4S funkciu bezdrôtového nabíjania

Aktualizujte svoj smartfón
• Elegantný a inteligentný dizajn vhodný do každej domácnosti alebo kancelárie
• Ergonomický stojan s optimálnym 12-stupňovým pozorovacím uhlom
• Získajte ďalšie základne do domácnosti, kancelárie alebo kdekoľvek, kde nabíjate
• Puzdro s tvrdým plášťom pre silnú ochranu
• Svetelný indikátor napájania umožňuje kontrolu stavu nabitia jedným pohľadom
• Puzdro so štíhlym dizajnom poslúži na cestách ako puzdro na telefón



 Jednoduché bezdrôtové nabíjanie

Bezdrôtové nabíjanie sa používa pri širokom 
rade výrobkov, napríklad pri elektrických 
zubných kefkách. Teraz môžete nabíjať telefón 
iPhone 4 a 4S jednoduchým položením na 
podložku! Stačí naň nasunúť bezdrôtové 
nabíjacie puzdro Philips, ktoré bude fungovať 
ako prijímač a zabezpečí praktické bezdrôtové 
nabíjanie Qi. Stačí ho položiť na nabíjaciu 
podložku Qi a nabíjanie sa spustí automaticky.

Bezdrôtové nabíjanie všetkých zariadení 
Qi

V budúcnosti môžete mať aj viac ako jeden 
iPhone 4 alebo 4S, prípadne si môžete kúpiť 
nové zariadenie Qi. Technológiu Qi, ktorú 
prebralo množstvo veľkých elektronických 
spoločností, nájdete zabudovanú vo svojom 
zariadení, takže ho môžete nabíjať kedykoľvek 

a kdekoľvek na bezdrôtovej nabíjacej podložke 
Qi. Pokiaľ na nabíjacej podložke nájdete logo 
Qi, bude zaručene fungovať.

Úplné nabitie do 3 hodín

Ako vám ktokoľvek s telefónom iPhone povie, 
nabíjanie nikdy netrvá dostatočne dlho. 
Využívam funkciu Wi-Fi, ktorá značne 
vyčerpáva batériu a denne používam VEĽA 
aplikácií. Táto bezdrôtová nabíjacia podložka 
Qi to skutočne zjednodušuje – stačí na ňu na 
noc položiť telefón a ráno sa zobudíte s úplne 
nabitou batériou pripravenou na rušný deň 
pred vami. Rýchlosť nabíjania je rovnaká ako 
pri sieťových nabíjačkách, ale bez otravných 
káblov a neporiadku.

Skontrolujte indikátor nabíjania jedným 
pohľadom

„Na potvrdenie, že podložka správne funguje s 
vaším zariadením, modrý svetelný indikátor 
navrchu nabíjacej podložky sa po položení 
zariadenia na podložku rozsvieti. To potvrdí, 

že sa vytvorilo bezpečné spojenie a vaše 
zariadenie sa správne nabíja.

Navrhnuté pre domácnosť alebo 
kanceláriu

Elegantný a inteligentný dizajn nabíjacej 
podložky je vhodný do každého typu modernej 
domácnosti alebo kancelárie.

Stojan s optimálnym pozorovacím 
uhlom

Stačí vyklopiť stojan na zadnej strane nabíjacej 
podložky a dosiahnete dokonalý 12-stupňový 
uhol, ktorý vám zaistí nielen pohodlné 
sledovanie, ale vám tiež umožní obsluhovať 
zariadenie ergonomickým spôsobom. To 
znamená, že môžete zariadene používať 
pohodlne pri stole a nemusíte pritom kľačať na 
podlahe a hovoriť do telefónu v rohu 
miestnosti.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20 x 24,5 x 12,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,356 kg
• Hmotnosť brutto: 0,743 kg
• Hmotnosť obalu: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,8 x 22,1 x 21 cm

• Čistá hmotnosť: 1,424 kg
• Hmotnosť brutto: 3,563 kg
• Hmotnosť obalu: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Počet užívateľských balení: 4

Výstupný výkon
• Nabíjacia podložka: 5 V, 1 A
• Nabíjacie puzdro: 5 V, 500 mA

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: (EÚ)

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4, iPhone 4S
•
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