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Telefoonhouder voor in de auto om snel draadloos je telefoon op te laden
#23592

Deze houder voor in de auto om snel draadloos je telefoon op te laden kan worden bevestigd aan de voorruit, op het
dashboard of op een luchtrooster

Eigenschappen
• Compatibel met nagenoeg alle Qi-compatibele smartphones

(breedte 60 tot 85 mm)
• 3-in-1-systeem kan overal worden bevestigd: voorruit,

dashboard of luchtrooster
• Laadt alle Qi-compatibele telefoons van Apple, Samsung en

andere merken op
• Snel en slim: voorziet je telefoon van maximaal vermogen
• Ideaal voor navigeren, muziek afspelen en gebruik van de

spraakassistent tijdens draadloos opladen
• Verstelbare hoek en houder die 360 graden kan draaien

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze telefoonhouder om je telefoon op

te laden
• Zuignapbevestiging
• Luchtroosterklem
• Zelfklevende voet
• Micro-USB-kabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Voor het opladen: 10W
• of QC3.0-autolader
• Smartphone met ondersteuning voor draadloos opladen en een maximale

breedte van 85mm
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3-in-1 en veilig bevestigd
Met de Trust Yudo10 Fast Wireless Charging Phone Car
Holder kun je je telefoon gemakkelijk op de voorruit, het
dashboard of aan het luchtrooster in je auto bevestigen. Deze
premium beugel biedt een volledige oplossing om je telefoon
in je auto te bevestigen en laadt je telefoon tevens op. Nu heb
je helder zicht op het scherm van je telefoon terwijl je rijdt en
kom je met een volledig opgeladen telefoon op je
bestemming aan.

Bevestigen en opladen
De Yudo10 biedt plaats aan je telefoon en laadt deze tegelijk
op. Plaats je Qi-compatibele smartphone in de houder en je
telefoon wordt automatisch opgeladen. Kabels heb je niet
nodig. De houder ondersteunt de sneloplaadmodus van 7,5 W
voor iPhone 8 en hoger, en de 10W-modus voor Samsung S7
en hoger. Alle andere Qi-compatibele telefoons worden met 5
W opgeladen. Verder is de lader met een slimme
veiligheidsfunctie uitgerust die vreemde voorwerpen
detecteert. Dit noemen we een FOD-functie (FOD staat voor
foreign object detection). Deze functie stopt het oplaadproces
automatisch om oververhitting of storingen als gevolg van
metalen voorwerpen te voorkomen.*Om snel op te laden is
een USB-lader nodig die compatibel is met Quick Charge 3.0
als voedingsingang

Handige bediening
De Trust Yudo10 Fast Wireless Charging Phone Car Holder is
uitermate handig. De telefoonhouder heeft een volledig
instelbare kijkhoek en is 360 graden draaibaar. Bovendien
blijven alle telefoontoetsen en -aansluitingen makkelijk
toegankelijk, zodat je vrij zicht op en volledige toegang tot het
scherm hebt.
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Eenvoudige montage
Dankzij het robuuste ontwerp met een sterke zuignap kun je
de houder makkelijk en veilig monteren. Een gevoerde klem
houdt je telefoon stevig vast (zelfs in de hoes) en voorkomt
krassen op je telefoon. Als je je telefoon wilt losmaken, gaat
dat heel handig met één druk op de ontgrendelknop, zodat je
altijd één hand aan het stuur kunt houden.
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