
Dit is een Qi™-gecertificeerde draadloze laadstandaard die veilig en efficiënt oplaadt met een constante snelheid. Hij is 
geschikt voor iedereen die voor het eerst een laadstandaard wil kopen om snel draadloos een iPhone of Samsung-apparaat 
op te kunnen laden. Hij laadt een Samsung-telefoon op met 9 watt, een iPhone met 7,5 watt en alle andere draadloos 
oplaadbare smartphones met de standaard 5 watt. De consument kan zijn toestel tijdens het laden gewoon in de meest 
optimale zichthoek blijven gebruiken omdat smartphones in zowel horizontale als verticale stand kunnen worden 
opgeladen. Met deze lader wordt het opladen eenvoudiger en ziet de laadplek er netter uit.

•  Draadloze 10W-laadstandaard

•  Quick Charge-wandlader 

•  Quick Charge-compatible USB-A/Micro-USB-
kabel van 1,2 m

1.  Op kantoor een smartphone opladen in de optimale 
zichthoek, zodat de gebruiker meldingen makkelijk ziet 
zonder dat het werk of het opladen onderbroken of de 
telefoon van de lader gehaald hoeft te worden.  

2.  Gebruikers die een telefoon tijdens het koken op een 
laadstandaard leggen zodat ze recepten kunnen bekijken 
tijdens het opladen. De gebruiker ontvangt een video-
oproep van een familielid en kan opnemen zonder de 
telefoon van de standaard te halen of het opladen te 
onderbreken. 

3.  Gebruikers die maar vier uurtjes slapen en bij het wakker 
worden een volledig opgeladen telefoon willen aantreffen. 

4.  Als gebruikers bij het naar bed gaan vergeten zijn hun 
telefoon op de laadstandaard te leggen, kunnen ze de 
batterij van hun toestel nog snel even een boost geven 
tijdens het douchen en klaarmaken voor vertrek.

5.  De gebruiker kan zijn telefoon 's nachts op een 
nachtkastje opladen en tegelijk als wekker en klok 
gebruiken.

• 10 W

•  Qi-gecertificeerd

•  Ondersteunt snelladen voor iPhone 8 of hoger

•  Ondersteunt snelladen voor Samsung-smartphones

•  Statuslampje

•  Geschikt voor gebruik van hoesjes met een maximale 
dikte van 3 mm

•   Quick Charge™ 3.0-wandlader en USB-A/Micro-USB-
kabel van 1,2 m meegeleverd

•  Drie jaar beperkte garantie

Draadloze 10W-laadstandaard

Inhoud van de verpakking

Toepassingsvoorbeelden Productkenmerken

Bedoeld voor:
Qi-smartphones



*   Belkin heeft sinds januari 2014 meer draadloze laders verkocht dan elke andere producent van draadloze laders voor producten van derden. 
Gebaseerd op in de VS door NPD Group, Inc. uitgevoerd onderzoek op het gebied van verkochte mobiele laadoplossingen en draadloze laders in de 
periode van 5 januari 2014 tot 11 februari 2018.
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•  Geoptimaliseerd voor het draadloos opladen van 
smartphones van Samsung met 9 W en van Apple 
met 7,5 W.

• Qi-gecertificeerd voor compatibiliteit en veiligheid

•  Opladen is mogelijk in horizontale én verticale stand voor 
de optimale zichthoek

•  Laadt door de meeste lichte hoesjes met een dikte van 
maximaal 3 mm heen op

•  Statuslampje dat aangeeft of de telefoon wordt opgeladen 
en of er vreemde voorwerpen gedetecteerd zijn

•  Quick Charge 3.0-wandlader en kabel meegeleverd voor 
optimale stroomvoorziening van de draadloze 
laadstandaard

•  Meegeleverde Quick Charge 3.0-wandlader en kabel 
zorgen ervoor dat compatibele Samsung Quick Charge-
smartphones sneller worden opgeladen: van 0% tot 80% 
in 35 minuten

• Drie jaar beperkte garantie biedt zekerheid

•  Al meer dan 35 jaar baanbrekende technologie en 
vernieuwingen

•  De nummer 1 fabrikant van draadloze laadaccessoires 
voor producten van derden*

•   Smartphonefunctionaliteit blijft behouden tijdens het 
opladen

•   Compatibel met alle smartphones met Qi-ondersteuning

•  Hoogwaardige technologie en een goed doordachte 
vormgeving zorgen voor een lange levensduur van het 
product

Dit is een serie van draadloze laders die ontwikkeld zijn 
voor het snel en efficiënt opladen van Qi-apparaten 
zonder kabels. Ze zijn geoptimaliseerd voor behoud van 
de functionaliteit van de telefoon tijdens het opladen en 
stijlvol vormgegeven voor naadloze integratie in elke 
ruimte.

•  Sneller opladen dan met een standaard 5W-lader

•  Twee jaar garantie + één jaar extra garantie bij 
registratie

•  Compatibel met hoesjes met een dikte van maximaal 
3 mm

•  Universele compatibiliteit:

•  Gecertificeerd door de betreffende organisaties voor 
compatibiliteit (o.a. Qi, MFi, Samsung)

Draadloze 10W-laadstandaard

Verkrijgbaar in:
Zwart, wit

Productvoordelen

Belkin maakt het verschil  

De Belkin BOOST UP-productlijn

Kenmerken van de Belkin BOOST UP-productlijn


