
TRÅDLØS MOBILOPLADER
LÆG DIN MOBIL PÅ BORDET OG DEN OPLADER AUTOMATISK - TRÅDLØST OG USYNLIGT



en voksende mængde af batteridrevne enheder, smartphones m.v., 
har i mange tilfælde korte oppetider. Dertil kommer at hvert 
fabrikat har sin egen mobillader.

Får du en ny mobiltelefon, får du også en ny lader, og du får 
efterhånden et større lager af adaptere og ladere, alle sammen 
med potentiale for kabelkaos. 

Med en ladestation indbygget i bordet, kan alle Qi kompatible 
mobilenheder oplades der.. Ingen ledninger, ingen adabtere.

Hvis du ikke har en smartphone med indbygget Qi modtager, kan 
du tilkøbe en Qi kompatibel nøglerings-modtager som passer til 
din smartphone. 

HVAD ER TRÅDLØS OPLADNING?

Induktiv opladning med trådløs energi op til 5W!

Qi er en ny universal standard for trådløs opladning af 
batteridrevne småapparater, såsom mobiltelefoner, iPods, MP3 
afspillere og kameraer ... 

Den trådløse energitransmission sker ved elektromagnetisk 
induktion. Princippet er ret simpelt: Senderen (ladestationen) 
producerer energi som overførers trådløst til den ønskede 
modtager (mobiltelefonen). 

Fordelen ved trådløs energi er, at mobiltelefoner og ladere fra 
forskellige producenter kan gøres kompatible ved hjælp af Qi 
teknologien. Kravet til trådløs opladning er at både sender og 
modtager er Qi kompatible. 

Mange producenter af smartphones m.v. såsom Nokia, 
Samsung,Sony, Motorola og HTC, har allerede integreret Qi 
teknologien i deres produkter og kan således oplades af 
Qi ladestationer. Antallet af produkter med integreret Qi 
teknologi vokser konstant, hvilket gør det muligt at oplade 
forskellige produkter fra en enkelt ladestation.

SVARET ER ENKELT...



DET ER BASERET PÅ INDUKTIONSPRINCIPPET 

Induktiv trådløs opladning er ikke ne ny opfindelse. Elektriske 
tandbørster har anvendt dette princip i mange år. Qi trådløs 
opladning anvender en resonans induktiv kobling mellem senderen 
(ladestationen) og modtageren (mobilenheden) Senderen udsender 
et testsignal og modtager responce fra modtageren, hvis der er 
kompabilitet mellem enhederne.
 
Når enhederne er i kontakt med hinanden, kan 
opladningsprocessen begynde og vedvarer indtil stand by 
mode er opnået ved fuld opladning. En yderligere fordel er 
at ladestationen kun bruger energi når der er placeret en 
modtagerenhed ovenover senderenheden.  

Med denne teknologi er det desuden sikret at sende- og 
modtageenhederne skærmer for udstråling til omgivelserne.

Eksperterne er uenige. På den ene side siger videnskaben at 
den ringe mængde af elektromagnetisk stråling som produceres 
i en trådløs induktiv sender, er ufarlig. På den anden side 
taler andre om at at strålingen kan have en negativ virkning på 
kroppen. 

MEN HVOR MEGET STRÅLING SENDES MED EN QI SENDER? 
SIGNIFIKANT LIDT!!

Med anvendelsen som tandbørster i en meget lang periode har man 
ikke registreret nogen kendte skader på mennesker. 

Elektromagnetisk udstråling fra Qi apparater forekommer kun i 
den umiddelbarenærhed af enheden. Endvidere er udstrålingen 
reduceret ved intern skærmning af sende- og modtagespolerne i 
Qi standarden.

HVORDAN VIRKER TRÅDLØS OPLADNING? ER INDUKTIV OPLADNING FARLIG??
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For more information, please contact:
Dencon A/S
Skyttevej 21
DK-7800 Skive
P. +45 9752 1722
F. +45 9751 0575
M. dencon@dencon.dk

VIL DU VIDE MERE??


