
Praktisk Qi™-certifierad trådlös laddningsplatta som levererar snabb trådlös 
ström. Lägg bara en Qi-aktiverad telefon på plattan för att ladda vid upp till 9 
W för Samsung, 7,5 W för iPhone och standardladdning 5 W för övriga 
smarttelefoner med trådlös laddning. 

Innehåll i förpackningen

• Trådlös laddningsplatta 10 W

• Strömförsörjning (ingår inte i versionen WIA001bt) 

• USB-A- till micro-USB-kabel 

Tekniska specifikationer

.5"

• 10 W

BOOST CHARGE™ 
10 W trådlös laddningsplatta

För 

Enheter med Qi

KompatibilitetProduktfördelar

• Snabb trådlös laddning optimerad för laddning av 
Samsung vid 9 W och Apple vid 7,5 W.

• Placera en Qi-aktiverad telefon på plattan och 
börja ladda.

• Kompatibel med de flesta lätta fodralen upp till 3 
mm för enkel laddning samtidigt som telefon 
ständigt är skyddad.

• Qi-certifierad för säker och kompatibel laddning. 

• LED-ljuset indikerar när telefonen laddas och när 
ett främmande föremål detekteras, vilket gör det 
enkelt att veta när telefonen är korrekt inriktad och 
laddas optimalt.

• Strömförsörjning inkluderad för enkel laddning 
direkt från förpackningen (ingår inte i  
versionen WIA001bt).

• 2 års garanti ger sinnesfrid.
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Egenskaper för familjen Belkin BOOST CHARGE

Skillnaden hos Belkin

• Snabbare laddning än standard 5 W  

• Bred kompatibilitet   

• Bärbar  

• Den smarta kretsen detekterar den anslutna enheten 
för att leverera optimal laddning  

• Certifierad av tillämpliga organ för kompatibilitet 
(exemplen innefattar USB-IF och MFi)  

• Garanti för ansluten utrustning på upp till 2500 USD  

• Pionjärer inom teknik och innovation i över 35 år

• Ledaren bland tredjepartstillverkare av trådlösa 
laddningstillbehör*

• Den slimmade designen och smarta konstruktionen 
ger en överlägsen produkt som håller länge 

• 2 års garanti ger sinnesfrid 

*Belkin har sålt fler enheter inom trådlös laddning än något annat varumärke från tredje part sedan jan. 2014. NPD Group, Inc. USA. 
Spårningstjänst för detaljhandel, mobil ström, trådlös laddare, 5 jan., 2014, till 11 feb., 2018.

© 2020 Belkin International, Inc. Med ensamrätt. Alla varunamn är registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. 
"Qi"-symbolen är ett registrerat varumärke som ägs av Wireless Power Consortium. Apple och iPhone är varumärken som ägs av Apple 
Inc., och är registrerade i USA och andra länder. USB-C är ett registrerat varumärke som ägs av USB Implementers Forum. PR101261

Belkins BOOST CHARGE -FAMILJ

En uppsättning trådlösa laddare som har finjusterats 
för att ge snabb, effektiv och säker laddning för alla 
Qi-aktiverade enheter utan en massa skrymmande 
kablar. Optimerade för att skydda telefonens 
funktioner under laddning och elegant utformade för 
sömlös integrering i alla miljöer.

BOOST CHARGE™ 
10 W trådlös laddningsplatta


