Delock Ασύρματος Φορτιστής Ταχείας Φόρτισης Qi 7,5 W + 10
W για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια
Περιγραφή
Αυτός ο σταθμός φόρτισης με πιστοποίηση Qi από τη
Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασύρματη φόρτιση
μιας κινητής συσκευής. Η μεταφορά ενέργειας μέσω
επαγωγής μειώνει τη χρήση καλωδίων και προστατεύει
τους συνδέσμους.
Ασύρματη Ταχεία Φόρτιση Qi
Ο φορτιστής υποστηρίζει ταχεία φόρτιση μέχρι και 7,5 /
10 W με κατάλληλα εξοπλισμένα smartphone.
Σχεδιασμένο
για
τοποθέτηση
σε
επίπεδη
επιφάνεια
Ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί σε μια υπάρχουσα
προεξοχή ενός γραφείου. Αυτή είναι μια πρακτική λύση
που εξοικονομεί και χώρο και επιτρέπει την εύκολη
φόρτιση κινητών συσκευών.
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό
• Ισχύς φόρτισης: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Διάμετρος στήριξης: 60 mm / 80 mm
• Βάθος στήριξης: 20 m
• Υλικό: πλαστικό
• Χρώμα: λευκό
• Διαστάσεις: διάμετρος περ. 9,0 εκ., ύψος περ. 1,9 εκ.

Αρ. προϊόντος 65918
EAN: 4043619659180
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Παροχή ρεύματος με αρσενικό USB-A θηλυκό
5 V / 2 A (για φόρτισε στα 5 W) ή
9 V / 1,67 A (για ταχεία φόρτιση στα 7,5 / 10 W)
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Σταθμός φόρτισης Qi
• Προσαρμογέας από 80 mm έως 60 mm
• Καλώδιο USB-A προς Micro-B με γωνία, μήκους περ. 2 μ.
Εικόνες
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General
Mounting type:

in-desk

Interface
priključak:

1 x USB Tipa Micro-B, ženski

Physical characteristics
Diameter:

90.0 mm

Height:

19 mm
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