Delock Încărcător rapid Wireless Qi 7,5 W + 10 W pentru montare
pe masă
Descriere scurta
Această stație de încărcare certificată Qi de către Delock
poate fi utilizată pentru încărcarea fără fir a unui dispozitiv
mobil. Transferul de energie prin inducție elimină
necesitatea cablurilor și protejează conectorii.
Încărcător wireless Qi Fast
Încărcătorul acceptă încărcarea rapidă de până la 7,5 / 10
W cu telefoane inteligente echipate corespunzător.
Proiectat pentru montare pe masă
Încărcătorul poate fi introdus într-o cavitate existentă a
biroului. Aceasta este o soluție practică și de economisire
a spațiului și permite încărcarea cu ușurință a
dispozitivelor mobile.

Specificatii
• Conector:
1 x USB Tip Micro-B mamă
• Putere încărcare: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Diametru montare: 60 mm / 80 mm
• Adâncime montare: 20 mm
• Material: plastic
• Culoare: alb
• Dimensiuni: diametru aprox. 9,0 cm, înălțime aprox. 1,9 cm

Nr. 65918
EAN: 4043619659180
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Sursă de alimentare cu Micro USB și
5 V / 2 A (pentru încărcarea de 5 W) sau
9 V / 1,67 A (pentru încărcare rapidă de 7,5 / 10 W)
Pachetul contine
• Stație de încărcare Qi
• Adaptor de la 80 mm la 60 mm
• Cablu USB-A pentru micro-B înclinat, lungime aprox. 2 m
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General
Mounting type:

in-desk

Interface
connector:

1 x USB Tip Micro-B mamă

Physical characteristics
Diameter:

90.0 mm

Height:

19 mm

© 2019 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
65918

2/2
25.07.2019

