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TECHNOLOGIA ŁADOWANIA INDUKCYJNEGO
W MEBLACH BIUROWYCH I DOMOWYCH 

Zintegrowane ładowarki indukcyjne
*Sprawdź modele 
 z technologią Qi

UMIEŚĆ SMARTFON* NA OZNACZONYM
MIEJSCU I ROZPOCZNIJ ŁADOWANIE
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Rozwiązania miniBatt  pozwalają w prosty 
sposób zaadaptować istniejącą przestrzeń 
użytkową mebli w stację ładowania co 
czyni technologię bezprzewodowego 
ładownia bardziej dostępną

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIA 
DO KAŻDEGO PROJEKTU

• BIURA, OPEN SPACE
• POKOJE GOŚCINNE
• LOBBY I SALONY
• RESTAURACJE I BARY
• CENTRA BIZNESOWE
• SALE KONFERENCYJNE
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ø 8 cm.
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miniBatt  czyni technologię bezprzewodowego ładowania bardziej dostępną poprzez 
umożliwianie łatwej przemiany powierzchni roboczej mebli w stację ładowania. 

 • Szybkość: ładowanie w technologii Fast Charge

 • Standaryzacja: kompatybilność rozwiązań z technologią Qi

 • Trwałość: rozwiązania odporne na zanieczyszczenia i łatwe w utrzymywaniu czystości 

 • Dostępność: możliwość wbudowania na każdej niemetalicznej powierzchni

Ładowanie bezprzewodowe 
wykorzystuje cewki indukcyjne 
do wytworzenia zmiennego 
pola elektromagnetycznego 
przenoszącego energię 
z nadajnika do odbiornika, 
który zamienia energię w moc 
zdolną do załadowania baterii 
urządzenia. 

miniBatt jest producentem specjalizującym się w rozwiązaniach 
z zakresu ładowania smartfonów. Jesteśmy członkiem konsorcjum 
WPC ( Wireless Power Consorcium) będącego  liderem w tworzeniu 
technologi bezprzewodowego zasilania.

KIM JESTEŚMY?

Bezprzewodowe ładowanie wszędzie

Sposób działania



WSZECHSTRONNE
ROZWIĄZANIA
DO KAŻDEGO PROJEKTU

Ładowarka Qi nablatowa
Fs80

Ładowarka do blatów 
o grubości 35 mm

PowerDISTANCE

Multi ładowarka nablatowa
FR80 Multi charger

Ładowarka Qi podblatowa 
Fi80
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Integracja designu i technologii

NOWY
KONCEPT 
PRZESTRZENI 

6



Prosty i czysty design, pełna integracja ładowarki z meblem. 

Zainstaluj ładowarkę FI80 w biurku, stole lub innej powierzchni użytkowej i ciesz 
się dostępem do bezprzewodowego ładowania smartfona i innych urządzeń przy 
zachowaniu oryginalnego designu mebla! 

miniBatt Fi80 to pierwsze na rynku rozwiązanie z możliwościową instalowania 
w sposób niewidoczny podblatowo lub nablatowo z elegancką zaślepką. 

W prosty sposób można zainstalować Fi80 pod blatem wykonanym z drewna, 
płyty, szkła lub innych materiałów. Alternatywą jest umieszczenie ładowarki 
w istniejącym otworze 80 mm pod tzw. przelotkę dla kabli. 

miniBatt Fi80 została zaprojektowana z użyciem zaawansowanej technologi 
i najlepszych zwojów indukcyjnych dla podniesienia zasięgu indukcji do 10 mm 
oraz najlepszej efektywności ładowania. 

Stay charged! Podążaj za trendami i zmień z miniBatt otaczającą cię przestrzeń!

Ładowarka meblowa w standardzie Qi 
z możliwością instalacji niewidocznej!

Fi80

ø 8 cm.

1,6 cm

9 cm.

Niewidoczna instalacja Naklejka (2cm)
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Zaczyna się od komfortu 
i doświadczeń Twoich gości

SUKCES
TWOJEGO PROJEKTU
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Stylowa i prosta w instalacji.

Przemień mebel w stację indukcyjnego ładowania. Zainstaluj FS80 
w biurku, stole, ladzie recepcyjnej, barze, stolikach nocnych lub każdej 
innej powierzchni i ciesz się dostępem do bezprzewodowego ładowania 
urządzeń bez kabli i problemu z dostępem do gniazdek. 

miniBatt FS80 to stylowa ładowarka z jednym zwojem indukcyjnym 
i ładowaniem w standardzie fast charge. FS80 jest kompatybilna ze 
wszystkimi urządzeniami w standardzie Qi łącznie z iPhone 8 / 8plus, 
iPhone X czy Samsung. Wykonana z aluminium w tytanowym lub czarnym 
matowym wykończeniu. Składa się z dwóch części nakręcanych na siebie 
co pozwala na montaż w blacie o grubości do 50 mm. 

Ciesz się bezprzewodowym ładowaniem - najprostszą i najwygodniejszą 
formą ładowania baterii w urządzeniach! 

Ładowarka którą możesz zainstalować samodzielnie w swoich meblach!

Ładowarka nablatowa w standardzie Qi

Spersonalizuj
swoją ładowarkę!
Możliwość grawerowania 
logo oraz napisów.

Fs80

ø 8 cm.

3 cm.

9 cm.

LOGO

9



Integracja designu i technologii

NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI 

10

NOWOŚĆ



“Plug and Play” - łatwa instalacja.

Dzięki miniBatt PowerDistance szybko i bezinwazyjnie zmienisz każdy blat w stację 
ładowania.

miniBatt PowerDISTANCE to pierwsza bezprzewodowa ładowarka zdolna do 
ładowania na dystans do 35 mm w materiałach niemetalicznych ( drewno, szkło, 
ceramika, beton). 

Zasięg ładowania sprawia że PowerDistance można łatwo zamontować w każdym 
rodzaju mebla, bez ingerencji w jego konstrukcje. Ładowarka może być naklejona 
od spodu lub przykręcona wkrętami. 

Łatwa i bezinwazyjna instalacja. 

PowerDISTANCE posiada moc wyjściową 5V i jest kompatybilny ze standardem Qi, 
współpracuje z urządzaniami iPhone i Samsung oraz posiada certyfikaty CE, RoHS 
i FCC. 

Idealne rozwiązanie do zaadoptowania do Twojej przestrzeni.

Ładowarka bezprzewodowa 
z zasięgiem do 35 mm 

PowerDISTANCE

16 cm.

ø 16 cm.

2 cm.
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Ładowanie różnych urządzeń 
jednocześnie 

Elastyczne
użytkowanie
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Elastyczne możliwości użytkowania w miejscu pracy.

miniBatt FR80 została stworzona z myślą o organizacji nowoczesnej 
przestrzeni do pracy. 

miniBatt FR80 to stylowa ładowarka z jednym zwojem indukcyjnym 
i ładowaniem w standardzie fast charge. FR80 jest kompatybilna ze 
wszystkimi urządzeniami w standardzie Qi łącznie z iPhone 8 / 8plus, 
iPhone X czy Samsung. Dodatkowo wyposażona jest w gniazdo zasilania 
240V, 2 x USB i 1 USB Typ C.

FR80 pozwala na podłączenie do zasilania wielu urządzeń jednocześnie 

Łatwa instalacja w otworach 80 mm na “ tzw. przelotki kablowe”. 
Maksymalna grubość blatu do 50 mm! 

miniBatt Fr80 wyposażona jest w zasilacz i wtyczkę do podłączenia!

Ładowanie bezprzewodowe Q1 10W / 
2 x gnaizdo USB + 1 USB Typ C / Fast 
Charge 240V

FR80 Multi ładowarka

ø 8 cm.

8,7 cm.

9 cm.
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Fi80

PowerDISTANCE

Fs80

FR80 Multi charger

Szybkie ładowanie: max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów: 1 zwój
Standard Qi: WPC 1.2.4
Metoda ładowania: Indukcja
Napięcie wejściowe:  5V - 9V
Natężenie wejściowe: 1.6A max.
Moc wyjściowa: 5W - 10W
Zasięg ładowania:  8-12 mm
Efektywność:   9V-80% / 5V-72%
Częstotliwość pracy:  110-205KHz
Wymiary: ø 80 x 16 mm

Szybkie ładowanie:   max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów: 1 zwój
Standard Qi: WPC 1.2.4
Metoda ładowania:   Indukcja
Moc wyjściowa: Indukcja Qi 10W
 Gniazdo USB 5V / 2A
 Gniazdo USB 5V / 2A
 USB typ C : 5V / 2A
 Gniazdko EU  110-240V
Moc wejściowa 220 V z przewodem zasila-
                                   jącym i zintegrowanym zasilaczem
Zasięg ładowania:   0-8 mm
Efektywność:     80%
Częstotliwość pracy:  110-205 KHz 
Wymiary: ø 90 x 80 x 20 (max. 50 mm)

Szybkie ładowanie:  max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów: 1 zwój 
Standard Qi: WPC 1.2.4
Metoda ładowania:   Indukcja
Moc wejściowa:  DC5V-2.0A  I 9V-1.67A
Moc wyjściowa:   DC5V-1.0A  I 9V 1.1A
Zasięg ładowania:  0-8 mm
Efektywność:   80%
Częstotliwość pracy: 110-205 KHz 
Wymiary:  ø 90 x 80 x 30 (max. 50 mm)

Szybkie ładowanie: max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów: 1 zwój 
Standard Qi: Kompatybilny z Qi BPP
Metoda ładowania: Indukcja
Moc wejściowa: DC 19V1A
Zasięg ładowania:   25 mm. / 35 mm
Efektywność ładowania:     70% - 25mm / 55% - 35mm
Częstotliwość pracy:  115K-140 KHz
Wymiary:  ø 157 x 21 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Technical Specifications
Input: AC 100-240V
Output: DC 5V 2.4A or 9V 1.67A
Connector: EU Plug
Certifications: CE / RoHs

Auto-     
detect

AC Input 
100-240V

Safety    
Power

2 years 
warranty

Aby Twoja bateria 
nigdy się nie wyładowała

ŁADOWARKA
USB

Ładowarka ze złączem USB do ładowania urządzeń 
obsługujących funkcję szybkiego ładowania, a także 
urządzeń ładowanych konwencjonalnie.

Napięcie wyjściowe od 100 do 240V, ze złączem typu 
europejskiego dla 5V 2.4A oraz  9V 1.67A.

ZŁĄCZE USB 5V, 9V, 12V
SZYBKIE ŁADOWANIE 2.0
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ITA TOOLS Sp. z o.o.

 � ul. Wodna 9

  30-556 Kraków

Dział zamówień:

 � tel.: +48 12 306 79 02 

 � kom.: +48 609 333 279

 � fax: +48 12 306 79 08

 � e-mail: hurt@itatools.pl

 � www.minibatt.pl


