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Carregador rápido sem fios para smartphones
#22861

Carregador sem fios elegante e compacto para carregar rapidamente 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
• Carregamento rápido de qualquer dispositivo compatível com a

tecnologia Qi, como os Samsung Galaxy S8 e S9
• Carrega outros dispositivos com carga sem fios compatíveis com

a tecnologia Qi à velocidade normal, como o iPhone XR e iPhone
XR

• Certificado pela Wireless Power Consortium (WPC), para uma
fiabilidade excelente

• LED indicador de carga

O que está na caixa
• Carregador sem fios
• Cabo micro USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Para carregar com rapidez: Carregador USB com tecnologia Quick Charge 2.0(+) ou

Adaptive Fast Charging. Exemplos:
• Carregador de parede: trust.com/21818
• Carregador de isqueiro: trust.com/21819
• Powerbank: trust.com/21858
• Para carregar normalmente: Carregador USB com potência de saída de 10 W/2 A
• Smartphone compatível com tecnologia de carregamento sem fios Qi
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