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Wireless Fast-Charging Car Phone Holder
#23110

Suporte de telemóvel para automóvel com carregamento rápido sem fios compatível com tecnologia Qi e mecanismo
com bloqueio de carga automático

Características principais
• Fecho de carga: coloque o telemóvel no suporte o qual fica

automaticamente bloqueado no lugar e começa a carregar
• Funciona com todos os smartphones compatíveis com

carregamento sem fios Qi
• Coloque ou retire o telemóvel com uma mão graças ao

mecanismo de bloqueio automático sensível à pressão
• Solução 3 em 1: fixa-se facilmente ao para-brisas, tablier ou à

grelha de ventilação do automóvel, com acessórios incluídos
• Permite o modo 7,5 W de carregamento rápido para iPhone e o

modo 10 W para telemóveis Samsung Galaxy
• Certificado pela Wireless Power Consortium (WPC), para uma

fiabilidade excelente

O que está na caixa
• Suporte para telemóvel de carregamento

sem fios
• Suporte de ventosa
• Grampo de fixação para grelha de ventilação
• Base adesiva
• Cabo Micro USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Para carregar com rapidez: Carregador USB com tecnologia Quick Charge 2.0/3.0.

Exemplos:
• Carregador de isqueiro: trust.com/21819
• Powerbank: trust.com/22790
• Para carregar normalmente: Carregador USB com 2 A de potência de saída
• Smartphone com suporte de carga sem fios e largura máxima de 84 mm
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Automatic lock
Preparing yourself for a drive was never as easy as with the
Juvo10 Wireless Fast-Charging Car Phone Holder with
automatic lock. You can put your phone in the holder and it
will automatically lock your phone in place and start charging
it. Thanks to the pressure-sensitive mechanisms, you’ll need
only one hand to place or take your phone! 

Wireless charging
Simply put your Qi-compatible smartphone in the holder and
it will start charging automatically. The holder supports
fast-charging 7.5W mode for iPhone and 10W mode for
Samsung Galaxy. Most other Qi-compatible phones are
charged at 5W. 

Adaptable mounting
With the included accessories, you can easily attach the
holder to your car window, dashboard or air vent. Thanks to
its adjustable angle, the car holder is 360° rotatable and all
smartphone buttons and connectors are accessible. In this
way, you’ll have a perfect view of and access to your screen. 

Peace of mind
The Juvo10 is certified by the Wireless Power Consortium
(WPC) to ensure optimal reliability. Connect the holder to a 2A
USB charger using the included cable, and never bother with
charging cables again.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

98 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 114 g

WIRELESS CHARGING
Active cooling False Qi-certified True

Wireless charging
technology

Qi Wireless charging
technology version

Qi 1.2.4

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes 10W, 5W, 7.5W

INPUT
Power source USB Input port Micro-USB

Input power 5V/2A/10W

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load

COMPATIBILITY
Phone models - fast
wireless charging

Apple iPhone 8 Apple iPhone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xs Apple iPhone Xr
Apple iPhone Xs Max
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+

Phone models - normal
wireless charging

LG G7 ThinkQ LG V30 LG
V30s+ ThinQ LG V30s ThinQ
Nokia 8 Sirocco Samsung
Galaxy S6 Sony Xperia XZ2

Compatible Device Types Smartphone Compatible Brands Apple, LG, Samsung, Sony

Compatible Consoles No General compatibility Smartphone with wireless
charging support and
maximum width of 84 mm

FEATURES
Fastcharging for brands Apple, Samsung Fastcharge True

Accessories Micro-USB cable Special features Automatic opening arms
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CONTROL
Controls Ctrl
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