Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W

#23592

Hızlı Kablosuz Telefon Şarjlı Aletli Araç İçi Tutucu

Ön cam, konsol veya havalandırma menfezine tutturmak için hızlı kablosuz telefon şarjlı araç içi tutucu

Key features

• Hemen hemen tüm QI uyumlu akıllı telefonlarla uyumlu (genişlik
60-85 mm)
• İstediğiniz şekilde ön cam, konsol veya havalandırma menfezine
takmanıza olanak sağlayan 3’ü 1 arada sistemi
• Apple, Samsung ve diğer markalardan tüm Qi uyumlu telefonları
şarj eder
• Hızlı ve akıllı: telefonlarınız için maksimum gücü sağlar
• Kablosuz şarj ederken navigasyon, müzik çalma ve sesli
yardımcıyı kullanmak için idealdir
• 360 derece dönen ayarlanabilir açı ve tutucu

What's in the box

• Kablosuz şarjlı telefon tutucu
• Vantuzlu montaj parçası

System requirements

• Şarj etmek için: 10W veya QC3.0 araç şarj cihazı
• Kablosuz şarj desteğine sahip ve maksimum 85mm genişliğine sahip akıllı telefon

• Hava menfezi kelepçesi
• Yapışkan taban
• Mikro USB kablosu
• Kullanım kılavuzu
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Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W
Yüksek Güvenlik için 3’ü 1 arada
Trust Yudo10 Hızlı Şarj Edilebilir Kablosuz Araba Telefon
Tutucusu ile telefonunuzu arabanızın ön camına, gösterge
paneline veya havalandırma sistemine takabilirsiniz.
Telefonunuzu aracınızda konumlandırma hususunda eksiksiz
bir çözüm sunan kaliteli düzenek, telefonunuzu da şarj eder.
Artık sürüş sırasında telefonunuzun ekranını net bir şekilde
görebilir ve gideceğiniz yere telefonunuz tam şarj olmuş
şekilde varabilirsiniz.

Tak ve Şarj Et
Yudo10 ile telefonunuzu uygun bir şekilde yerleştirebilir ve
şarj edebilirsiniz. Qi uyumlu akıllı telefonunuzu yerleştirin,
telefonunuz otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır, kablo
kullanmanıza gerek yok. Tutucu, iPhone 8 ve üzeri modeller
için X için 7,5W ve Samsung S7 ve üzeri modeller için 10W hızlı
şarj etme özelliğini destekler. Diğer Qi uyumlu tüm telefonlar
5W’ta şarj edilir. Ayrıca şarj cihazı, metal nesnelerden
kaynaklanan istem dışı aşırı ısınmayı veya parazit oluşumunu
önlemek üzere şarj işlemini otomatik olarak durduran yabancı
nesne algılama (FOD) özelliği ile akıllı bir güvenlik tasarımına
sahiptir.*Hızlı şarj için güç girişinde Quick Charge 3.0 özellikli
bir USB şarj cihazı gereklidir

Rahat Kontrol
Trust Yudo10 Hızlı Şarj Edilebilir Kablosuz Araba Telefon
Tutucusu kolaylıkla kullanılır. Telefon tutucusunun tam olarak
ayarlanabilir bir görme açısı vardır ve 360 derece dönebilir.
Dahası, tüm telefon tuşları ve konektörlere kolayca ulaşabilir;
ekranınızı kolayca görebilir ve kullanabilirsiniz.
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Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W
Kolay Yerleştirme
Sağlam tutucu tasarımı, kolay ve güvenli montaj için güç
çekimli vakuma sahiptir. Takviyeli kelepçe, telefonunuzu
çizilmeye karşı koruma sağlayarak sıkıca kavrar (telefon kılıfı
dahil). Serbest bırakma tuşuna basarak telefonunuzu tek
elinizle kolayca çıkarabilirsiniz.
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