
Zeskanuj kod QR i sprawdź, czy Twój smartfon jest kompatybilny z technologią ładowania Qi.

MEBLOWE ŁADOWARKI
BEZPRZEWODOWE

Sprawdź modele 
z technologią Qi

 � www.minibatt.pl

UMIEŚĆ SMARTFON* NA OZNACZONYM
MIEJSCU I ROZPOCZNIJ ŁADOWANIE

NOWOŚĆ!  FR80 MultiładowarkaNOWOŚĆ!  FR80 ładowarka podblatowa
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MODEL SYMBOL

Qi FS80 (5V & 9V) Quick Charge - kolor czarny MB-FS80B

Qi FS80 (5V & 9V) Quick Charge - kolor tytan MB-FS80T

MB-FS80 Bezprzewodowa ładowarka Qi
• montaż nad blatowy
• wyposażona w technologie szybkiego ładowania
• elegancka bezprzewodowa ładowarka do instalacji we wszystkich rodzajach mebli
• kolor tytanowy lub czarny
• kompatybilna m.in. z iPhone8 / 8plus, iPhone X oraz Samsung S9, S8, S7, S6 Edge

MODEL SYMBOL

Qi Fi80 (5V & 9V) Quick Charge MB-FI80

MB-FI80 Bezprzewodowa ładowarka Qi - niewidoczna!
• możliwość montażu pod blatem
• wyposazona w technologie szybkiego ładowania
• elegancka bezprzewodowa ładowarka do instalacji we wszystkich rodzajach mebli
• kolor czarny
• kompatybilna m.in. z iPhone8 / 8plus, iPhone X oraz Samsung S9, S8, S7, S6 Edge

MODEL SYMBOL

Ładowarka sieciowa z technologia Quick charge 2.0 MB-ADP1-USB

MB-ADP1-USB Zasilacz do ładowarek bezprzewodowych
• napięcie zasilania: 100-240V, 50-60Hz, 0.45A
• prąd wyjściowy: 5V - 1A lub 5V - 2.4A

kolor tytan

kolor czarny

MODEL SYMBOL

Qi Power Distance MB-PWDIST

MB-PWDIST Bezprzewodowa ładowarka podblatowa 
z zasięgiem do 35 mm
• łatwa i bezinwazyjna instalacja “Plug & Play”
• maksymalna grubość blatu 35 mm
• kolor czarny

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! FR80 Multiładowarka
• elastyczne możliwości użytkowania w miejscu pracy
• ładowanie w standardzie Quick Charge
• zgodna ze standardem Qi, w tym z iPhone8 / 8plus, iPhoneX oraz Samsung
• pozwala na podłączenie do zasilania wielu urządzeń jednocześnie
• wyposażona w: 2 gniazda USB 2.0, 1 gniazdo USB typ C, 1 gniazdo 220V
• kolor czarny

MODEL SYMBOL

Qi FR80 ( 10V + 5V + 220V ) Quick Charge MB-FR80


