Primo Wireless Charger for smartphones - blue

#22817

Carregador sem fios para smartphones

Carregador sem fios elegante e compacto com saída de 5 W para carregar o seu smartphone compatível com a
tecnologia Qi

Características principais

• Carregamento por contacto: basta pousar o smartphone no
tapete para carregá-lo automaticamente
• Funciona com todos os smartphones compatíveis com
carregamento sem fios Qi, incluindo iPhone XR e iPhone XS
• LED indicador de carga
• Funciona com qualquer carregador USB de 2 A ou superior
(cabo micro USB incluído)
• Design de segurança inteligente com tecnologia FOD (Foreign
Object Detection), para evitar danos em objetos metálicos

O que está na caixa

• Carregador sem fios
• Cabo micro USB

Requisitos de sistema

• Carregador USB com potência de saída de 10 W/2 A
• Smartphone compatível com tecnologia de carregamento sem fios Qi

• Guia do utilizador
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Primo Wireless Charger for smartphones - blue
Alimentação sem cabos
Simplify the way you charge your phone with the 5W Primo
Wireless Charger for smartphones. It is ideal for use at the
office or at home. Every member of the family can charge
their Qi-certified phone on the pad. Simply place your
smartphone on the charger and it will start topping it up
automatically!

Easy recharging
Tired of all the different cables and chargers cluttering up
your home or office? Choose from stylish black, blue or red
and place the Primo on an easy to reach spots such as your
desk or nightstand. Put your phone on the pad and it will start
charging automatically, it’s that easy!

Efficient charging
The Primo wireless charging pad charges your smartphone
just as fast as a conventional wired adapter. Its 5W power
output will charge your smartphone safely and constantly.
Simply connect the included micro USB cable to your
computer or USB charger.

Safe to charge
The charger comes with smart safety design with foreign
object detection to prevent overheating of metal objects.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

68 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm

Total weight

34 g

Active cooling

False

Qi-certified

False

Wireless charging
technology

Qi

Wireless charging
technology version

Qi 1.2.4

Input port

Micro-USB

WIRELESS CHARGING

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes

5W

INPUT
Power source

USB

Input power

10W/2A

PROTECTION
Protections

Over-heat, over-load,
short-circuit
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COMPATIBILITY
Phone models - normal
wireless charging

Compatible Brands
General compatibility

Apple iPhone 8 Apple iPhone Compatible Device Types Smartphone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xs Apple iPhone Xr
Google Nexus 4 Google
Nexus 5 Google Nexus 6 LG
G3 LG G4 LG G7 ThinkQ LG
V30 LG V30s ThinQ LG V30s+
ThinQ Microsoft Lumia 850
Microsoft Lumia 950
Microsoft Lumia 950XL
Nokia 8 Sirocco Samsung
Galaxy S6 Samsung Galaxy
S6 Edge Samsung Galaxy S6
Edge+ Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 9
Sony Xperia XZ2
Apple, Google, LG, Samsung, Compatible Consoles
No
Sony
Any device with Qi wireless
charging support

FEATURES
Fastcharge

False

CORES
Primo Wireless Charger for
smartphones - blue
22817
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