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Suporte de telemóvel com carregamento rápido sem fios para automóvel
#23592

Suporte de telemóvel com carregamento rápido sem fios para fixar ao para-brisas, tablier ou grelha de ventilação do
carro

Características principais
• Compatível com praticamente todos os smartphones

compatíveis com tecnologia Qi (60 a 85 mm de largura)
• Sistema 3 em 1 para fixação em qualquer lugar: para-brisas,

tablier ou grelha de ventilação
• Carrega todos os telemóveis compatíveis com tecnologia Qi da

Apple, Samsung e outras marcas
• Rápido e inteligente: fornece a potência máxima ao seu

telemóvel
• Ideal para navegar, ouvir música e utilizar o assistente de voz

durante o carregamento sem fios
• Ângulo ajustável e suporte que pode rodar 360 graus

O que está na caixa
• Suporte de telemóvel com 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: carregador de isqueiro de 10 W ou QC 3.0
• Smartphone com suporte de carregamento sem fios e largura máxima de 85 mm
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Safely Secured 3-in-1
With the Trust Yudo10 Fast Wireless Charging Phone Car
Holder you can easily mount your phone to either the
windscreen, dashboard or air vent of your car. Offering a
complete solution to phone placement in your car, the
premium mount also charges your phone. Now you can have
a clear view on your phone’s screen whilst driving and arrive
at your destination with a fully charged phone.

Hold and Charge
The Yudo10 both holds and charges your phone. Simply put in
your Qi-compatible smartphone and it will start charging
automatically – no need for cables. The holder supports
fast-charging 7.5W mode for iPhone 8 and up and 10W mode
for the Samsung S7 and up. All other Qi-compatible phones
are charged at 5W. Furthermore, the charger has a smart
safety design with foreign object detection (FOD) which
automatically stops the charging process to prevent
accidental over-heating or interference caused by metal
objects.*For fast-charging, a USB charger compatible with
Quick Charge 3.0 is required for power input

Convenient Control
The Trust Yudo10 Fast Wireless Charging Phone Car Holder is
extremely convenient. The phone holder has a fully adjustable
viewing angle and can rotate 360 degrees. Furthermore, all
phone buttons and connectors are easily accessible, so you
have a clear view on and access to your screen.



Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W

Data de publicação: : 30-04-2021 Número do artigo: 23592
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23592
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439235920
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23592/materials

Easy Placement
The sturdy holder design is equipped with a strong suction
cup for easy and safe mounting. A padded clamp firmly grips
your phone (even with its case one) whilst keeping it
scratch-free. You can easily detach your phone with one hand
by simply pushing the release button.
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