
[IC200]
KARTA PRODUKTOWA

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 10W

DIODA LED

ŁADOWANIE 8MM

MICRO USB

10W
MAX
POWER

ŁADOWANIE QI



MIĘKKO
Dzięki delikatnemu, przyjemnemu w dotyku obszyciu urządzenia, nawet częste korzystanie z ładowarki nie zarysuje 
Twojego telefonu. Xblitz IC200 jest tak mały, że możesz trzymać urządzenie w kieszeni razem ze smartfonem.



WSZYSTKO JASNE!
Dzięki dyskretnej, kolorowej diodzie LED możesz łatwo określić stan 
baterii Twojego telefonu. Wystarczy jeden rzut oka by określić, czy 
smartfon jest naładowany do pełna i gotowy do użycia. 



DOCEŃ KOMFORT
Ciesz się wygodą zapewnioną przez Xblitz IC200. W 
każdej chwili możesz z łatwością zacząć lub przerwać 
ładowanie baterii telefonu. Ładowarkę możesz 
podłączyć do powebanku lub komputera, nie martwiąc 
się o dostęp do gniazdka zasilania czy różne porty 
zasilania na różnych urządzeniach.



DESIGN
Xblitz IC200 możesz zabrać ze sobą 
wszędzie. Ładowarka jest mała, 
lekka i poręczna. Będzie idealnie 
pasować zarówno do Twojego domu 
jak i biura.



SPIRALA
INDUKCYJNA

Dzięki umieszczonej w Xblitz 
IC200 spirali elektromagnetycznej, 

urządzenie to ładuje Twój telefon 
bez użycia żadnych kabli. 

Wystarczy, że położysz smartfon 
który wspiera technologię QI, 

by uratować jego baterię przed 
rozładowaniem. Ciesz się łatwą

i wygodną obsługą ładowarki 
bezprzewodowej.



POTĘGA INDUKCJI
Xblitz IC200 posiada aż 10W mocy, dzięki czemu błyskawicznie naładuje akumulator Twojego smartfona. Ciesz się 
bezproblemowym, bezprzewodowym, szybkim ładowaniem gdziekolwiek jesteś.



W SAM RAZ
DO PRACY
Podłącz bezprzewodową ładowarkę Xblitz IC200 
do zasilania w pracy i zostaw ją na swoim biurku. 
Ilekroć nie korzystasz z telefonu, zostaw go na 
urządzeniu. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu 
możesz mieć zawsze pewność, że Twój smartfon 
będzie naładowany i gotowy do pracy.



[DANE TECHNICZNE]
Model: X ICblitz 200

Input:

Output:

Moc ładowania:

Wydajność ładowania:

Odległość ładowania:

Standard Ładowania:

Dioda LED:

Typ USB:

Długość przewodu:

Wymiary:

Waga:

5V/2A, 9V/1.67A

5V/2A, 9V/1.1A

10W

70%

8mm

QI

TAK

micro USB

80cm

82x8mm

40g
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