
Denna extremt smidiga lösning ger snabbast möjliga laddning upp till 15 W för din iPhone 12 och iPhone 12 Pro. 
Tack vare tekniken MagSafe, placerar du bara din iPhone i laddningsstället i stående eller liggande läge, för en 
säker, justerad anslutning. Pucken och plattan för trådlös laddning är optimerade för din Apple Watch och 
dina AirPods. Den är designad för att vara tilldragande ur alla vinklar och kompletterar alla miljöer från ditt 
vardagsrum till ditt kontor.  

Innehåll i förpackningen
• Trådlös 3-i-1-laddare med MagSafe

Tekniska specifikationer

• Snabbare trådlös laddning upp till 15 W 
för iPhone 12 och iPhone 12 Pro

Produktfördelar

1.  Pånyttfödd laddning för nya iPhone 12, iPhone 12 
Pro, Apple Watch och AirPods som introducerar en 
helt trådlös värld

2.  Få den snabbast möjliga laddningen för din nya 
iPhone upp till 15 W

3.  Sömlös justering med MagSafe

4.  Ladda i stående eller liggande läge, så att du kan 
fortsätta titta på videor eller bläddra medan du 
laddar

5.  Elegant design som kompletterar alla miljöer. Den är 
perfekt för att ge lite extra stil i ditt vardagsrum eller 
på ditt kontor

6.  En lysdiod talar om för dig när dina AirPods laddas 
korrekt

7.  2 års garanti ger sinnesfrid
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Skillnaden hos Belkin

•  Pionjärer inom innovation och teknik i över 35 år

•    Etta bland alla tredjepartstillverkare av trådlösa 
laddningstillbehör*

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

Användningen av märkningen "Made for Apple" innebär att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till Apples 
produkt(er) och att det har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples standarder för prestanda. Apple tar inget 
ansvar för enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhetsnormer och förordningar. Observera att trådlösa 
prestanda kan påverkas när det här tillbehöret används tillsammans med en produkt från Apple.

© 2020 Belkin International, Inc. Med ensamrätt. Alla varunamn är registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. 
Apple-logotypen, AirPods, AirPods Pro, Apple, Apple Watch, iPhone och Lightning är varumärken som tillhör Apple Inc. och 
är registrerade i USA och andra länder. USB-C är ett registrerat varumärke som ägs av USB Implementers Forum. PR256753 

Familjen Belkin BOOST CHARGE

En familj med strömprodukter som har snabb laddning i 
sitt DNA. Designad för att integreras sömlöst i alla miljöer 
för att ge snabb, säker ström i hemmet, bilen eller i farten. 
Smarta kretsar som detekterar den anslutna enheten för 
att ge optimal laddning, samtidigt som universella 
laddningsprotokoll såsom USB-A, Lightning-kontakter och 
USB-C® ger en bred kompatibilitet.
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Kompatibilitet
För 

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• Apple Watch serie 6

• Apple Watch SE

• Apple Watch serie 5 

• Apple Watch serie 4 

• Apple Watch serie 3

• Apple Watch serie 2 

• Apple Watch serie 1 

• AirPods Pro 

•  AirPods med trådlöst 
laddningsfodral (andra 
generationen)


