
 

                        Born for Your Success.... 

Kvalitní výkonná bezdrátová nabíječka.  

Model: ECP-QI001-B, ECP-QI002-B, ECP-QI003-B, HLI-C6, HLI-C8, Q8, Q12, Q22, V8, 
K18, H8 

Díky podpoře Qi standardu bezdrátového nabíjení umožnuje dobíjet mobilní 
zařízení výkonem 5W, 7.5W a 10W, dle potřeby dobíjeného zařízení a to zcela bez kabelů.
 Telefon lze na podložku odložit ve všech směrech a nabíječka je schopná dobíjet 
zařízení až do vzdálenosti 8 mm. Telefon tak nemusíte vyndávat z ochranného pouzdra. 
Nabíječka spolehlivě zvládne dobíjet zařízení i přes tuto drobnou překážku.  
 O průběhu nabíjení vás informuje LED dioda (dle modelu). Schopnost detekce 
cizího předmětu (FOD) vás zase upozorní rychlým blikáním na to, že klíče či sponky na 
nabíječku nepatří.        
 USB vstup podporuje nejen všechny standardní nabíječky, ale i nabíječky s 
podporou Quick Charge 2.0 nebo 3.0 - 5V/2A až 9V/2A.   
 Inteligentní řízení nabíjení zajišťuje optimální průběh nabíjení po celou dobu.  

Vstup / Výstup: 

• micro USB 

• Vstupní napětí a proud DC 5V/9V, max. 2A 

• Podpora technologie Quick Charge 3.0 a 2.0  

• Bezdrátové nabíjení o výkonu 5 / 7,5 / 10W 

• Podpora standardního Qi a rychlého bezdrátového nabíjení Qi Fast Charge 

Vlastnosti: 

• Telefon se nabíjí až do vzdálenosti 8 mm od nabíjecí podložky, 

• Podpora nabíjení telefonů v pouzdrech (s ohledem na materiál pouzdra), 

• Nabíjení bez ohledu na orientaci telefonu, 

• Automatické zahájení a ukončení nabíjení, 

• Nízká spotřeba ve stand-by režimu 

• Menší spotřeba energie proti standardním levným nabíječkám, 

• Inteligentní řízení nabíjení pro optimální průběh nabíjení, 

• Integrované ochrany a inteligentní funkce, 

• LED indikační dioda (dle modelu), 

• Materiál: plast, kov. 

 

Důležité: 

• Tento produkt musí být používán v souladu s návodem, jinak může způsobit požár 
nebo jine nebezpečí. 

• Před použitím zkontrolujte napájecí adapter, především potom jeho parametry a 
dbejte na to, aby jeho výstupní proud byl minimálně 1,5x vyšší, než je výstupní 
nabíjecí proud, jinak by nemuselo fungovat nabíjení, nebo by mohlo dojit k 
poškozeni napájecího adapteru. 

• Používejte pouze USB kabely s vhodným konektorem a schopné přenášet 
dostatečný proud. 

• Kontrolujte, zda na nabíjecí ploše nejsou nečistoty nebo kovové či 
elektromagnetické předměty 

• Ujistěte se, že zařízení splňuje požadavky pro QI. 

• Kontrolujte, zda se nabíjecí plocha nebo zařízeni nepřehřívá. Pokud ano, odpojte 
nabíječku ze zdroje elektrické energie a vyčkejte před dalším použitím na její 
vychladnuti. 

• Udržujte nabíječku suchou, nepoužívejte ji v horkém, nebo příliš chladnem 
prostředí. 

• Nepokoušejte se nabiječku otevirat, nehažte nebo netřepejte s ni. 

• Doporučuje se držet odstup minimalně 15cm mezi bezdratovou nabiječkou a jinymi 
přistroji, zvlaště 

• medicinske povahy, aby nedošlo k ovlivněni jejich funkce a připadnemu poškozeni 
zdravi 

Obsah Balení: 

• QI fast charger, 

• Napájecí kabel 

Bližší informace na www.1stcool.eu, www.1stcool.cz. 

 
 
 
*specifikace může být změněna. 
 
 
 
 
  
 
Dovozce / výrobce: EC&P Trading company s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 

Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06677908.    

http://www.1stcool.eu/
http://www.1stcool.cz/

