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Nabijte svůj telefon rychle a bez připojování k nabíjecímu kabelu. Typický telefon 
s kapacitou 2 600 mAh se plně nabije za 3 hodiny. Bezdrátová technologie Qi pro 
nabíjení chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení.

Špičkový výkon
• Bezdrátová technologie Qi
• Vysoká efektivita nabíjení až 75 %
• Nabíjí skrze většinu obalů na telefony

Praktický design
• Tenké a lehké provedení
• Protiskluzová úprava
• Indikátor nabíjení LED

Spolehlivé ochranné prostředky
• Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
• Ochrana proti zkratu chrání vás i vaše zařízení
• Certifikát Qi od společnosti Wireless Power Consortium



 Bezdrátová technologie Qi
Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete 
využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních 
zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou 
kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které 
podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit 
zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.

Certifikát Qi od společnosti WPC
Certifikát Qi od společnosti Wireless Power 
Consortium

Protiskluzová úprava
Protiskluzová úprava udrží váš telefon v požadované 
poloze a zabrání jeho sklouznutí při vibracích.

Tenké a lehké provedení
Díky tenkému a ergonomickému provedení můžete 
nabíječku bez potíží umístit kamkoli.

Nabíjí skrze většinu obalů
Bezdrátová nabíječka poskytuje dlouhou nabíjecí 
vzdálenost a dokáže nabíjet skrze většinu obalů na 
telefony

Indikátor nabíjení LED
Indikátor napájení LED viditelně potvrzuje, že se 
zařízení nabíjí.

Vysoká efektivita nabíjení
Vysoká efektivita nabíjení až 75 % během převodu 
energie.

Inteligentní ochrana
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a 
nadproudu
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Přednosti

* Rychlost nabíjení závisí na nabíjecích podmínkách hostitelského 
zařízení a napájecího adaptéru.
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Nabíjení
• Nabíjecí vzdálenost: Až 10 mm
• Bezdrátový výkon: Až 5 W

Spotřeba
• Maximální příkon: 5 V, 2 A

Příslušenství
• Kabely: 1,2 m, Micro-USB

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,895 kg
• GTIN: 2 48 95185 63129 9
• Vnitřní obal (D x Š x V): 20 x 11,5 x 21 cm
• Čistá hmotnost: 0,3 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 0,595 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 5,8 kg

• GTIN: 1 48 95185 63129 2
• Vnější obal (D x Š x V): 41 x 35,5 x 22 cm
• Čistá hmotnost: 1,8 kg
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Hmotnost obalu: 4 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• EAN: 48 95185 63129 5
• Hrubá hmotnost: 0,125 kg
• Čistá hmotnost: 0,05 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,075 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 7 x 7 x 1,1 cm
• Hmotnost: 0,05 kg
•
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