Wekker | Draadloze Lader | Qi-gecertificeerd | Meerkleurige
Nachtlamp | Zwart
General information

Deze Nedis® 3-in-1 wekker heeft drie functies: Qi
draadloos opladen, een LED-klok met een wekfunctie en
een nachtlampje.
Zet de wekker gewoon naast uw bed, plaats de telefoon
op het oplaadgebied en u en uw telefoon worden op tijd
en vol energie wakker. De draadloze oplaadfunctie is
speciaal ontworpen voor het veilig en snel opladen van
het apparaat, afhankelijk van het maximale
uitgangsvermogen dat het apparaat aankan bij 5 W, 7,5 W
of 10 W.
Het apparaat is ook uitgerust met een USB-A-uitgang
waarmee u apparaten kunt opladen via de USB-kabel.
In het ontwerp is een zacht nachtlampje geïntegreerd dat
een keuze biedt uit acht verschillende kleuren, zodat je de
kleur kunt kiezen die bij je stemming past.
De wekker heeft een sluimerfunctie zodat je 's ochtends
rustig wakker wordt.

Features

• 3-in-1 wekker: QI draadloos opladen, LED-klok en

Sales information

nachtlampje

Order code:

WCACQ10W1BK

• Met de draadloze Qi-oplaadfunctie kun u uw Qi-

Product

Wekker | Draadloze Lader | Qi-

compatibele telefoon snel en veilig opladen

description:

gecertificeerd | Meerkleurige Nachtlamp
| Zwart

- Plaats je telefoon in het oplaadgebied en het opladen
begint

Packaging:

Giftbox

- Voor snel opladen gebruik je de QC3.0-voedingsadapter

Brand name:

Nedis

(niet meegeleverd)
- Je kunt tegelijkertijd een apparaat opladen via de USB-Apoort met een USB-kabel
• Word elke ochtend op tijd wakker dankzij de dubbele
wekker met sluimerfunctie
• Met het nachtlampje met 8 verschillende kleuren kun je
de kleur aanpassen aan je stemming

Specifications
Kleur:

Zwart

Uitgangsvoltage:

9 VDC / 5 VDC

Veiligheidsfuncties: Beveiliging tegen Kortsluiting /
Beveiliging tegen Oververhitting /
Beveiliging tegen Overspanning /
Overbelastingsbescherming

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

1

80 mm

60 mm

130 mm

200 g

4

240 mm

160 mm

340 mm

1670 g

16

370 mm

335 mm

495 mm

7440 g

Aansluiting:

USB

Type stekker:

USB

Oplaadindicatie:

LED

Kabellengte:

1.0 m

Ingangsspanning:

5 VDC / 9 VDC

Technologie:

Qi

Uitgangsstroom:

1.0A / 1.1A

Materiaal:
Plastic / Silicone
Wekker
| Draadloze
Lader | Qi-gecertificeerd | Meerkleurige

Package contents

Alarmklok
Snelstartgids
USB-kabel

Nachtlamp | Zwart

