
Dit instapmodel is een praktische draadloze 5W-laadoplossing die volledige toegang biedt tot de apps en 
functies van uw smartphone tijdens het opladen. Een statuslampje geeft aan wanneer het opladen begonnen is. 
U hoeft het beschermhoesje van uw telefoon niet te verwijderen omdat deze draadloze laadstandaard door de 
meeste lichte hoesjes, met een dikte van maximaal 3 mm, heen oplaadt.

Inhoud van de verpakking

Verkrijgbaar in:

BOOST UP™

Draadloze 5W-laadstandaard

•  BOOST UP draadloze 5W-laadstandaard

•  Micro-USB-kabel van 1,2 m meegeleverd 

Zwart 

Wit

Toepassingsvoorbeelden

Technische gegevens

1.  U zit aan uw bureau en kunt uw telefoon tussen de 
gesprekken door steeds weer makkelijk verder laten 
opladen.

2.  Opladen terwijl u slaapt zodat u bij het opstaan een 
volledig opgeladen telefoon aantreft.

•  5 W, Qi™-gecertificeerd

•  Micro-USB-kabel meegeleverd

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

•  Antislip-laadoppervlak

•  Laadstatuslampje

•  Twee jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Werkt met:

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Galaxy S9/S9+

Galaxy S8/S8+

Galaxy Note8

Andere apparaten met Qi-ondersteuning



*   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.

   © 2019 Belkin International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende 
rechthebbenden. iPhone is een handelsmerk van Apple, Inc., dat is gedeponeerd is in de Verenigde Staten en andere landen. Het 
Qi-teken is een handelsmerk van het Wireless Power Consortium. PR62333
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Productvoordelen

Belkin maakt het verschil

De Belkin BOOST UP-productlijn

Kenmerken van de Belkin BOOST UP-productlijn

•  Geoptimaliseerd voor Qi-apparaten tot 5 W

•  Geschikt voor uiteenlopende draadloos oplaadbare 
smartphones

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

•  Comfortabele zichthoek voor videochatten en surfen 
op het internet tijdens het opladen

•  Een statuslampje geeft aan wanneer uw smartphone 
op de juist plek ligt en wordt opgeladen

•  Detectie van vreemde voorwerpen waardoor u wordt 
gewaarschuwd wanneer er iets potentieel schadelijks 
op de laadstandaard ligt

•  Temperatuurcontrole om oververhitting te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat uw toestel veilig 
wordt opgeladen

•  Micro-USB-kabel meegeleverd

•  Twee jaar beperkte garantie

•  Al meer dan 35 jaar baanbrekende technologie en 
vernieuwingen

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

•  Lampje dat aangeeft wanneer er een vreemd 
voorwerp is gedetecteerd, om beschadiging van uw 
lader en apparaat te voorkomen  

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

Uw smartphone-apps en -functies blijven volledig 
toegankelijk 
2 jaar garantie + 1 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)

BOOST UP™

Draadloze 5W-laadstandaard


