
Ett Qi™-certifierat trådlöst laddningsställ som ger säker, smidig och snabbare trådlös laddning med upp till 15 W 
för smartphones från Apple, Samsung, Google och LG. Rensa upp ditt sovrum, kontor och vardagsrum från 
kablar och förenkla laddningen med ett ställ i tunn design. En halkfri yta och indikeringslampor garanterar en 
lämplig laddning i stående och liggande läge och 2 års garanti gör att du är säker.

Innehåll i förpackningen

• Trådlöst laddningsställ 15 W

• Strömförsörjning 

Tekniska specifikationer

.5"

• 15 W

BOOST CHARGE™ 
Trådlöst laddningsställ 15 W  

För  
Apple (Optimerad för 
användning med iPhone 8 
till 12 (förutom iPhone 12 
Mini).

Samsung, Google och LG

KompatibilitetProduktfördelar

•  Snabbare trådlös laddning – Ladda upp till 15 W 
med kompatibla iPhone-, Samsung-, Google 
Pixel- och LG-enheter. 

•  Trådlös bekväm laddning - Frigör dina ytor 
genom att använda trådlöst.  

•  Ladda i två olika vinklar – Ladda medan du tittar 
på video i liggande läge, eller medan du 
videochattar i stående läge.  

•  Kompatibel med fodral – Trådlös ström som 
fungerar genom de flesta tunnare fodral, upp till 
3 mm.   

•  Tunn design som kompletterar alla utrymmen.

•  Qi-certifierad - säkerheten är garanterad med 
Qi-kompatibla enheter.  

•  Slösa ingen tid, en halkfri yta och lysdioder 
garanterar att din enhet laddar korrekt.  

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

Skillnaden hos Belkin

• Snabbare laddning än med standardladdning med 
5 W  

• Bred kompatibilitet   

• Bärbar  

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

• {69Certifierad av tillämpliga organ för 
kompatibilitet (exemplen innefattar USB-IF och 
MFi)  

• •Garanti för ansluten utrustning upp till 2 000 EUR 

•  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 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. Apple, 
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. "Qi"-symbolen är ett registrerat varumärke som ägs av Wireless Power 
Consortium. PR205545

Familjen Belkin BOOST CHARGE

En familj med strömprodukter som har snabb laddning i 
sitt DNA. Utformade för sömlös integrering i alla miljöer 
för att leverera snabb och säker ström hemma, i bilen 
eller i farten. Smarta kretsar känner av den anslutna 
enheten för att leverera optimal laddning, samtidigt 
som universella protokoll såsom USB-A, Lightning-
kontakter och USB-C® ger en bred kompatibilitet.

BOOST CHARGE™ 
Trådlöst laddningsställ 15 W   


