3-in-1 draadloze oplaadpad
Draadloze charging pad voor iPhone, AirPods* en Apple Watch.

Qi DRAADLOOS
OPLADEN*

SNELLADEN

Altijd de juiste hoeveelheid stroom
naar jouw iPhone, zo verzekeren wij
de snelste laadtijden.

SNELLADEN,
GEOPTIMALISEERD
VOOR DE IPHONE

LAAD DRIE DEVICES
TEGELIJKERTIJD
DRAADLOOS OP

Laad je iPhone, Airpods en Apple
Watch tegelijkertijd op.

LAAD DRIE DEVICES
TEGELIJKERTIJD
DRAADLOOS OP

LAAD DWARS DOOR
LICHTGEWICHT HOEZEN OP
Het vermogen gaat dwars door de
meeste lichte hoesjes tot 3 mm
heen.

PREMIUM ULTRASUEDE®
AFWERKING

De premium Ultrasuede afwerking
zorgt voor stijl op elke ondergrond.

Belangrijkste verkoopargumenten
•• De 3-in-1 draadloze charging pad is geschikt voor alle iPhones en AirPods met Qi-ondersteuning.
•• Apple Watch laadstand houdt het horloge in de ideale hoek zodat je de Nachtklokmodus eenvoudig kunt gebruiken.
•• De 3-in-1 draadloze charging pad kan door lichtgewicht hoezen met een dikte van 0,3 cm heen opladen dus je hoeft de hoes niet
iedere keer te verwijderen als je wilt opladen.
•• Een toegewijde AirPods laadplek zorgt voor direct laden bij contact en je AirPods kunnen niet in de weg liggen van je horloge bij
Nachtklokmodus.
Universeel draadloos opladen
Meer weten? Ga naar mophie.com/shop/wireless

mophie 3-in-1 draadloze charging pad

Premium Ultrasuede
afwerking

Geïntegreerde Apple
Watch lader

7,5 W draadloos snelladen,
geoptimaliseerd voor
iPhone

Draadloze laadtray
voor AirPods

LED oplaadindicatoren

DRAADLOOS OPLADEN
COMPATIBILITEIT

mophie cases, powerstation plus XL,
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, AirPods (met draadloze laadetui), Apple Watch Series 4,
Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1, Apple Watch 1st generation, en ander devices met Qi-ondersteuning.

INGANG/ UITGANG
VERMOGEN

Barrel ingang: 19 V 1,3 A
Telefoon laadlocatie: 7,5 W
AirPods laadlocatie: 5 W
Apple Watch laadlocatie: 5 W

AFMETINGEN

2,07 x 7,29 x 3,9 in (52,6 x 195 x 100 mm)

GEWICHT

9,45 oz (268 g)

IN DE DOOS

3-in-1 draadloze charging pad / mophie muuradapter / snelstartgids

GARANTIE

2 jaar

KLEUR, AFWERKING &
ONDERDEELNUMMER

Zwart / Ultrasuede® laadoppervlak / zachte plastic ondergrond
409903653 | WRLS-MULTI-WATCH-ROC | NA

409903656 | WRLS-MULTI-WATCH-ROC | AU

409903654 | WRLS-MULTI-WATCH-ROC | UK

409903657 | WRLS-MULTI-WATCH-ROC | CN

409903655 | WRLS-MULTI-WATCH-ROC | EU

Bijkomende verkoopargumenten
•• Lage stand-by stroom zorgt ervoor dat er minimaal vermogen geleverd
wordt als de pad inactief is.
•• Inclusief stroomadapter, u kunt direct beginnen met laden!
•• De premium Ultrasuade afwerking zorgt voor stijl op elke ondergrond.
•• mophie is de #1 op het gebied van draadloze Charge Pads in de Verenigde
Staten3

#1 MERK VAN MOBIELE
BATTERIJHOUDERS1 & #1 EXTERNE
BATTERIJ MERK2 IN DE VS

mophie RECYCLE
INITIATIVE

GARANTIE

ONTWORPEN OM TE
WERKEN MET
Qi-TECHNIEK
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