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DLP9011
Bezprzewodowa ładowarka

Szybko naładuj telefon bez podłączania przewodu. Standardowy telefon z akumulatorem 
o pojemności 2600 mAh można w pełni naładować w ciągu 3 godzin. Skorzystaj z 
bezprzewodowego ładowania smartfonów, tabletów i innych urządzeń z technologią Qi.

Najlepsza wydajność
• Technologia ładowania bezprzewodowego zgodna ze standardem Qi
• Duża wydajność ładowania do 75%
• Ładowanie bez zdejmowania większości futerałów na telefon

Elegancka stylistyka
• Smukła, lekka konstrukcja
• Konstrukcja antypoślizgowa
• Wskaźnik ładowania LED

Niezawodna ochrona przed zagrożeniami
• Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przeciążeniem
• Zabezpieczenie przed zwarciem zapewnia bezpieczeństwo sprzętu i użytkownika
• Certyfikat Qi nadany przez konsorcjum Wireless Power Consortium



 Technologia ładowania 
bezprzewodowego zgodna ze 
standardem Qi
Qi to technologia bezprzewodowego ładowania 
stosowana w wielu smartfonach i innych 
urządzeniach przenośnych. Maty do 
bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają 
certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi 
urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy 
położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez 
wysiłku.

Certyfikat Qi nadany przez WPC
Certyfikat Qi nadany przez konsorcjum Wireless 
Power Consortium

Konstrukcja antypoślizgowa
Konstrukcja antypoślizgowa utrzymuje telefon w 
żądanej pozycji i chroni go przed wysunięciem się 
pod wpływem wibracji.

Smukła, lekka konstrukcja
Smukła i ergonomiczna konstrukcja umożliwia 
zamontowanie praktycznie wszędzie.

Ładowanie bez zdejmowania większości 
futerałów
Mata do bezprzewodowego ładowania umożliwia 
ładowanie z dużej odległości, co pozwala w 
większości przypadków ładować telefon bez 
zdejmowania futerału

Wskaźnik ładowania LED
Wskaźnik LED zasilania umożliwia szybkie 
sprawdzenie, czy urządzenie się ładuje.

Duża wydajność ładowania
Duża wydajność ładowania do 75% podczas 
konwersji mocy

Inteligentna ochrona
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, 
przepięciem oraz przeciążeniem
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Zalety

* Prędkość ładowania zależy od warunków ładowania, takich jak 
urządzenie-host i zasilacz sieciowy.
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Ładowanie
• Odległość ładowania: Do 10 mm
• Wyjście zasilania bezprzewodowego: Do 5 W

Moc
• Wejście zasilania: 5 V, 2 A

Akcesoria
• Przewody: Micro-USB 1,2 m

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,895 kg
• GTIN: 2 48 95185 63129 9
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20 x 11,5 x 21 cm
• Waga netto: 0,3 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Ciężar opakowania: 0,595 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 5,8 kg
• GTIN: 1 48 95185 63129 2

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
41 x 35,5 x 22 cm

• Waga netto: 1,8 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Ciężar opakowania: 4 kg

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

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• EAN: 48 95185 63129 5
• Waga brutto: 0,125 kg
• Waga netto: 0,05 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,075 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

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

7 x 7 x 1.1 cm
• Waga: 0,05 kg
•

Dane techniczne
Mata do bezprzew. ładowania zgodna ze standardem Qi
Uniwersalny Czarny

http://www.philips.com

