
Säker, bekväm och snabb trådlös laddning upp till 15 W* Vår snabbaste trådlösa 
laddningsplatta frigör utrymme i sovrummet, kontoret eller vardagsrummet och 
förenklar samtidigt laddningen – lägg bara ner telefonen på plattan och kör. 
Qi-certifieringen garanterar standardkompatibilitet och ger dig sinnesfrid. 

Innehåll i förpackningen

• Trådlös laddningsplatta 15W

• Nätadapter 24 W Quick Charge + 
USB-C® till USB-A-kabel

Tekniska specifikationer

• 15 W

BOOST CHARGE™ 
Trådlös laddningsplatta 15W

För 

Apple

Samsung

Google

LG

Fungerar med enheter som 
stöder Qi™ 

KompatibilitetProduktfördelar

• Snabb trådlös laddning upp till 15W.

• Förenklad laddning – lägg bara ner telefonen 
på plattan och kör.

• Tack vare kompatibiliteten med fodral kan du 
ladda genom de flesta lättviktiga fodralen. 

• Qi-certifieringen garanterar alltid säker och 
kompatibel laddning. 

• Det glidfria greppet bidrar till att säkra 
telefonen till plattan och förhindrar att den 
glider av.

• Lysdioden indikerar laddningens status och 
därmed är det lätt att se när telefonen är 
inriktad och laddas optimalt. 

• 2 års garanti för extra sinnesfrid. 

• Nätadaptern 24 W Quick Charge medföljer för 
trådlös laddning vid 15 W (ingen nätadapter 
medföljer i versionen bt)
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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 2 000 �

• Pionjärer inom teknik och innovation i över 35 år

• Etta bland alla tredjepartstillverkare av trådlösa 
laddningstillbehör† 

• 2 års garanti ger sinnesfrid

*Kräver väggladdaren 24 W Quick Charge för att ladda upp till 15 W.

†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 och Lightning 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. "Qi"-symbolen är ett registrerat varumärke som ägs av Wireless Power 
Consortium. PR145764 

Familjen Belkin BOOST CHARGE

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™ 
Trådlös laddningsplatta 15W


