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Link do produktu: https://mirapolnext.pl/ladowarka-samochodowa-xiaomi-mi-wireless-car-20w-p-20430.html

Ładowarka indukcyjna Xiaomi
Mi Wireless Stand
Cena

64,99 zł

Cena poprzednia

168,99 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

129984

Kod producenta

Xiaomi Mi Wireless

Kod EAN

6934177716188

Producent

XIAOMI

Opis produktu
Niezwykle wygodne ładowanie telefonu
Idealna propozycja dla wszystkich osób, które żyją w ciągłym
biegu! Dzięki ładowarce Xiaomi Mi Stand 20 W Twoje życie
stanie się znacznie prostsze! Będziesz mógł przy jej pomocy
wygodnie naładować swój telefon. Ładowarka jest w pełni
bezprzewodowa. Wystarczy, że umieścisz smartfona na
przenośnej ładowarce, aby zaczęło się ładowanie akumulatora.
Urządzenie może spełniać zarówno funkcję podkładki, jak i
podstawki, dzięki czemu możesz umieścić swój telefon
zarówno poziomo, jak i pionowo!

Poznaj najnowsze technologie
Wbudowana funkcja Fast Wireless Charge umożliwia
identyfikację smartfona, dzięki czemu ładowarka sama
dostosowuje maksymalną, bezpieczną szybkość ładowania.
Ładowane urządzenie jest chronione przed przeładowaniem,
propięciem czy przegrzaniam. Dodatkowo ładowarka jest
kompatybilna z większością etui dostępnych na rynku co
sprawia, że nie musimy zdejmować pokrowca w celu
naładowania urządzenia. Maksymalna odległość telefonu od
ładowarki to 5mm.

Komfort i wygoda każdego dnia
Produkt jest niezwykle funkcjonalny, działa zarówno jako
ładowarka oraz jako podstawka, utrzymując smartfon pionowo
lub poziomo, dzięki czemu możemy bez przeszkód korzystać z
urządzenia podczas ładowania. Dioda LED informuje o pracy
urządzenia. Ładowarka zasilana jest za pomocą kabla z
wejściem USB-C, który został dołączony do zestawu. Spód
urządzenia został dodatkowo wyposażony w gumową
podstawkę, dzięki czemu urządzenie jest bardziej stabilne i nie
przesuwa się po płaskiej powierzchni.

Producent
Rodzaj ładowania
Parametry wejścia
Parametry wyjścia
Odległość ładowania
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Xiaomi
Bezprzewodowe, indukcyjne QI
5V=2A; 9V=1.6A; 12-16V=1.7A Max
20W Max
Max 5mm

Materiał
Dioda LED
Kompatybilność
Złącza
Szybkie ładowanie

Ładowarka indukcyjna Xiaomi Mi Wireless Stand
Kabel USB typu C
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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PC, silikon
Tak
Telefony obsługujące ładowanie indukcyjne Qi
USB typu C
Bezprzewodowe 20 W

