Wireless charging mobiltelefoner

Sortiment

Sortiment
Indbygnings charger
Skjult charger
Bordmodel
Bordlampe LED med
indbygget charger

Generelt om
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NordicTrend ApS er i
samarbejde med Belcom
inc. specialister i, at udvikle
og levere produkter der
letter din arbejdsgang på
skrivebordet. Nordictrend har
salgsansvaret i Skandinavien
Alle vores produktgrupper er
komplette, og strækker sig
fra den enkle løsning og til
topløsningen.
Og skulle løsningen ikke lige
passe til dine behov, har vi
med et bredt netværk af
producenter altid mulighed
for at udvikle og producere
en specialløsning der
matcher dine behov
Udover wireless charging har
NordicTrend agenturet for
ASIS Chair
Connection Seating
INTO Concept
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Hvad er trådløs opladning og ” qi ”?
QI er en fællesbetegnelse som de førende mobilselskaber arbejder
sammen om, således at der er en fælles standard.
De har organiseret sig i et konsortium der har udviklet dette
patent. Ved at produktet er mærket med QI er man sikker på,
at det passer til de fleste mobiler. Og at output/input er, så den
modtagende telefon har de samme specifikationer
At oplade trådløst sker ved, at man placerer smartphonen oven på
laderen, der er monteret i bordpladen, eller ligger løst på bordet.
Enheden er tilsluttet det sædvanlige el net. Men der behøver
således ikke være en ledning fra enheden til telefonen.

Tekniske specifikationer –
Generelt:

Wireless Charging Pad
Antal spoler: 1
Input:DC5V/2A
Opladningen fungerer som en slags induktion, og det betyder at
Output:5V/1A
opladning stopper straks man flytter telefonen fra enheden. Der er Output Power:>=5W
en indikationslyd/lampe der fortæller at der oplades.
QI Standard:
Indbygning:
Version WPC 1.1.2
Opladeren er placeret i en kabelrosset der passer i enten et 60mm Hver enkelt produkt har derudover sin egen
eller et 80mm hul. Det er også muligt at indbygge opladeren skjult i specifikation
bordpladen. Opladeren kan oplade med en afstand op til 8-10mm
Løse opladere
Den løse oplader er Ø60 mm, og ligger på bordet med en ledning
tilkoblet el nettet. Enten med AC/DC eller via USB stik.
LED Lampe
LED lampen har opladeren integreret i foden og selve lampen kan
justeres i lysstyrke og kan indstilles i alle vinkler
Trådløs opladning giver muligheden for at være 100% opladet hele
dagen, og du slipper for at tænke på at huske din oplader
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