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Carregador rápido sem fios para smartphones
#22863

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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Alimentação sem cabos
Simplifique a maneira como carrega o seu telemóvel com o
Primo10 Fast Wireless Charger para Smartphones. É perfeito
para utilizar em casa ou no escritório, por exemplo. Basta
pousar o seu smartphone com certificação Qi no tapete para
o carregar automaticamente! Escolha entre o preto elegante,
o azul e vermelho e coloque o Primo10 num local de fácil
acesso, como a sua secretária ou a mesa de cabeceira, pouse
o seu telemóvel no dispositivo, e a luz LED indica se o
telemóvel está a carregar. É tão fácil.

Um nível superior de carregamento
O Primo10 carrega rapidamente dispositivos compatíveis com
a tecnologia Qi, como os Samsung Galaxy S9, S8, S7 e Note 8,
o Sony Xperia XZ2, o Nokia 8 Sirocco e os LG V30 e V30s
ThinQ. Pode ser até 40% mais rápido do que o carregamento
à velocidade normal!* Mas o Primo10 não é apenas
compatível com dispositivos de carregamento rápido, pois
pode também ser utilizado com outros dispositivos
compatíveis com a tecnologia Qi de carregamento sem fios,
como o iPhone 8 e X, o Samsung Galaxy S6 ou o LG G4, para
carregar à velocidade normal. O tapete deteta
automaticamente a velocidade de carregamento mais rápida
possível para que possa ir à sua vida num instante!

Carregar em segurança
O Primo10 é certificado pela Wireless Power Consortium
(WPC) para garantir uma fiabilidade excelente. O carregador
dispõe ainda de um design de segurança inteligente, com
tecnologia de deteção de objetos estranhos, para evitar o
sobreaquecimento de objetos metálicos.
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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 42 g

WIRELESS CHARGING
Active cooling False Qi-certified True

Wireless charging
technology

Qi Wireless charging
technology version

Qi 1.2.3

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes 10W, 5W

INPUT
Power source USB Input port Micro-USB

Input power 10W/2A or QC2.0/3.0

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

COMPATIBILITY
Phone models - fast
wireless charging

Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S6 Edge+

Phone models - normal
wireless charging

Apple iPhone 8 Apple iPhone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xr Apple iPhone Xs
Apple iPhone Xs Max
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy Note 5
Nokia 8 Sirocco Sony Xperia
XZ2 LG G3 LG G4 LG G7
ThinkQ LG V30 LG V30s+
ThinQ LG V30s ThinQ Google
Nexus 4 Google Nexus 5
Google Nexus 6 Microsoft
Lumia 950 Microsoft Lumia
950XL Microsoft Lumia 850

Compatible Device Types Smartphone Compatible Brands Apple, Google, LG, Microsoft,
Samsung

Compatible Consoles No General compatibility Qi-compatible smartphone

FEATURES
Fastcharging for brands Samsung Fastcharge True
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