
 

 

Philips
Trådlöst laddningspaket

DLP7210B
Enkel laddning utan sladdar

Paket som drivs av Qi-teknik
En trådlös laddningsplatta där du kan ladda din Qi-aktiverade smartphone eller enhet lika 
snabbt som med en nätansluten laddare. Ett snyggt och tåligt skyddsfodral medföljer och 
designen passar både hemma och på kontoret.

Smidig laddning
• Placera helt enkelt enheten på den trådlösa laddningsplattan
• Plattan laddar de flesta kompatibla enheter på mindre än 3 timmar
• Med plattan kan du ladda Qi-aktiverade enheter, oavsett tillverkare
• Uppgraderar smidigt din iPhone 4 eller 4S till trådlös laddning

Uppgradera din smartphone
• Snygg och smart design som passar i hemmet eller på kontoret
• Ergonomiskt ställ med optimal 12-gradig visningsvinkel
• Köp extra enheter för hemmet, kontoret eller annan plats där du brukar ladda telefonen
• Hårt skalfodral för rejält skydd
• Strömindikatorlampan, som anger laddningsstatus, kan du se med ett ögonkast
• Det tunna fodralet fungerar som telefonfodral när du är i farten



 Enkel, trådlös laddning

Trådlös laddning har använts för en mängd 
produkter som elektriska tandborstar. Nu kan 
du ladda din iPhone 4, 4S genom att helt enkelt 
lägga ned den! Lägg den i det trådlösa 
laddningsfodralet från Philips så fungerar den 
som en mottagare som ger praktisk, trådlös 
Qi-laddning. Lägg den på Qi-laddningsplattan så 
börjar den automatiskt att laddas.

Trådlös laddning av alla Qi-enheter

Du kanske har mer än en iPhone 4 eller 4S, 
eller du kanske skaffar en ny Qi-enhet i 
framtiden. Qi-tekniken, som nu används av 
många av de största elektronikföretagen, finns 
inbyggd i din enhet så att du kan ladda den när 
som helst och var som helst med hjälp av den 
trådlösa Qi-laddningsplattan. Det fungerar, 
förutsatt att laddningsplattan är märkt med en 
Qi-logotyp.

Full laddning på mindre än 3 timmar

Det finns knappast någon som har en iPhone 
som tycker att batteriet räcker tillräckligt 
länge. Jag använder WiFi, vilket drar mycket 
ström, och jag använder många appar varje dag. 
Nu lägger jag bara ned telefonen på den 
trådlösa Qi-laddningsplattan när jag går och 
lägger mig och vaknar med fulladdat batteri på 
morgonen. Laddningen går lika snabbt som 
med en nätansluten laddare, men man slipper 
irriterande sladdar.

Se laddningslampan med ett ögonkast

"För att vara säker på att plattan fungerar bra 
med din enhet tänds den blå indikatorlampan 
upptill på plattan när du lägger enheten på 
plattan. På så sätt kan du se att en anslutning 
har upprättats och att din enhet laddas.

Passar för användning hemma eller på 
kontoret

Laddningsplattans snygga och smarta design 
passar i alla moderna hem eller kontor.

Ställ för optimal visningsvinkel

Öppna stället på laddningsplattans baksida så 
får du den perfekta 12-gradiga vinkel som både 
ger dig bra visning och gör att du kan hantera 
din enhet på ett ergonomiskt sätt. Det innebär 
att du kan använda enheten vid skrivbordet 
och slipper sätta dig på huk på golvet och prata 
i telefon i ett hörn.

Köp extra laddningsenheter

Laddningsplattans moderna och snygga design 
passar överallt i hemmet eller på kontoret. 
Med en extra enhet kan du ladda fler än en Qi-
aktiverad enhet på en annan plats. Då behöver 
du inte ta med dig laddningsplattan från 
hemmet och kontoret.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

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

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Nettovikt: 0,356 kg
• Bruttovikt: 0,743 kg
• Taravikt: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 50,8 x 22,1 x 21 cm
• Nettovikt: 1,424 kg
• Bruttovikt: 3,563 kg
• Taravikt: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Antal konsumentförpackningar: 4

Uteffekt
• Laddningsplatta: 5 V, 1 A
• Laddningsfodral: 5 V, 500 mA

Tillbehör
• AC/DC-adapter: (EU)

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