
Uchwyt samochodowy + ładowarka indukcyjna
Tracer Wireless Magnetic
Indeks: 42323 Producent: TRACER Kod producenta: TRAADA46349

Cena: 46.30 zł

Opis

Uchwyt z ładowarką indukcyjną 5W Wireless Magnetic
Producent: Tracer

Właściwości
Opis Uchwyt z ładowarką indukcyjną 5W TRACER WIRELESS MAGNETICTRACER WIRELESS MAGNETIC
magiczny magnes, indukcyjne ładowanieMinimalistyczny uchwyt do telefonu, który posiada również funkcję
ładowarki indukcyjnej - niezawodny i elegancki, stworzony do klasycznego wnętrza Twojego samochodu.
Dzięki łatwej w montażu na klapce telefonu naklejce magnetycznej, z pełną stabilnością utrzyma Twój
smartfon w ryzach. Jednocześnie możesz ładować swój telefon w czasie jazdy dzięki wbudowanej mocnej
ładowarce indukcyjnej o mocy 5W. Uchwytem możesz obracać o 360 stopni i wykorzystwać go w każdych
warunkach.Być może, jak na fana nowoczesnych gadżetów przystało, rozpocząłeś już swoją przygodę z
telefonami z ładowaniem indukcyjnym. To naprawdę wygodne rozwiązanie. Nie szukasz już rozpaczliwie kabla,
tylko po to, by okazało się, że jest splątany lub uszkodzony. Nie musisz majstrować wtyczką pod różnymi
kątami. Układasz telefon na bazie ładującej indukcyjnie i voila, Twój smartfon nabiera oznak energii.A
gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz takiej wygody zaznać również w samochodzie?Marzyłeś, by na stałe
używać uchwytu samochodowego jako ładowarki indukcyjnej?Z TRACER WIRELESS MAGNETIC to proste jak
w dobrym śnie!Nasz nowy produkt to rozwiązanie typu 2w1 ładowarka indukcyjna + uchwyt magnetyczny
montowany do kratki wentylacyjnej auta.Zamontuj naklejkę magnetyczną na klapce swojego telefonu, przyłóż
go do urządzenia TRACER WIRELESS MAGNETIC i ciesz się silną ochroną telefonu przed upadkiem. Jeśli z
samochodu korzysta dwóch użytkowników, nie martw się w zestawie oferujemy dwie takie naklejki. Uchwyt
służy zarówno przy telefonach z ładowaniem indukcyjnym, jak i bez tej funkcji. Jeśli lubisz wygodę, dobry
design, wysoką jakość i bezpieczeństwo, wypróbuj koniecznie nasz produkt. Dzięki montowaniu na kratce
wentylacyjnej, ekran telefonu jest zawsze blisko Ciebie. Smartfon możesz obsługiwać za pomocą jednej ręki, w
każdej chwili, błyskawicznie po niego sięgając czy też wybierając odpowiednie opcje na ekranie na trasie. Pole
magnetyczne nie ma negatywnego wpływu na sygnał, więc możesz bez zakłóceń korzystać z
telefonu.Ładowarka indukcyjna obsługuje ładowanie o mocy 5W, może też ładować smartfony z szybkim
ładowaniem 10W, oczywiście przy zmniejszonej mocy zapewnia to jednak pełnię kompatybilności. Ładowanie
rozpoczyna się od razu po przyłożeniu smartfona i jest sygnalizowane za pomocą diody. Nieważne, czy
potrzebujesz naładować swoją baterię od zera, czy nie chcesz stracić poziomu baterii podczas intensywnego
korzystania np. z nawigacji czy słuchania muzyki z telefonu. Teraz możesz bezpiecznie skupić się na
prowadzeniu samochodu. Nic Cię nie zaskoczy na trasie, jeśli zabierzesz na nią ładowarkę TRACER
WIRELESS MAGNETIC.
Rodzaj ładowarki Indukcyjna (bezprzewodowa)
Rodzaj ładowarki Samochodowa
Moc 5
Prąd wyjściowy (maks.) 2.1
Złącza microUSB
Pasuje do



Kod producenta TRAADA46349

Producent Tracer

Rodzaj magnetyczny

Kolor czarny

Stan Nowy

EAN 5907512863763

Akcesoria w zestawie Uchwyt magnetyczny z ładowaniem 2 naklejki magnetyczne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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