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Opladen zonder in te pluggen.
Je hebt stroom nodig. Je wil gemak. De  Qi-gecertificeerde InfinityLab InstantStation 

Wireless Stand is alles wat je nodig hebt. Samen met de USB-A-poort en de USB-C-poort 

laad je veilig en snel drie apparaten1 tegelijkertijd op. Wil je een stream of oproep niet 

onderbreken terwijl  je aan het opladen bent? Plaats je telefoon horizontaal of verticaal 

op de standaard en ga gewoon verder waar je mee bezig was. De InstantStation Wireless 

Stand is slim: hij weet,  op basis van wat er is aangesloten,  precies hoe de energie 

het beste geoptimaliseerd en verdeeld kan worden. De standaard is daarnaast gemaakt 

van gerecycled plastic en verpakt in duurzame, milieuvriendelijke materialen. De lichte 

en krachtige InstantStation Wireless Stand levert maximaal vermogen in een compact 

formaat.
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Snel Qi draadloos opladen
Geen kabel? Geen probleem. Plaats je Qi-compatible apparaat gewoon op de standaard 
voor Qi draadloos opladen met maximaal 15W.
Laad je apparaat supersnel op
Met Power Delivery 3.0 kun je jouw apparaten snel opladen. We hebben het over opladen 
tot 50% in 30 minuten voor een iPhone 122, 40 minuten voor een Samsung Galaxy S212 of 
70 minuten voor een MacBook Air (2020)2. Ja, zo snel.
Laad drie apparaten tegelijk op
De InstantStation Wireless Stand heeft naast de draadloze oplaadstandaard een extra USB-
A-poort en USB-C-poort, zodat je tot drie apparaten tegelijkertijd3 kunt opladen met 33W 
PD4 snel opladen. Dat is pas slim opladen.
Snel opladen van laptops met USB-C
Perfect voor snelle oplaadsessies. De USB-C-laadpoort van de InstantStation Wireless 
Stand levert tot 30W5 uitgangsvermogen aan laptops6 met een USB-C-laadingang.
Verticaal of horizontaal opladen
Met de InstantStation Wireless Stand kun je jouw apparaat zowel horizontaal als verticaal 
draadloos opladen. Kies voor het streamen van video's, het luisteren naar muziek of het 
plegen van belletjes terwijl je aan het opladen bent.
Slimme stroomverdeling
Wil je efficiëntie? Wil je optimale laadsnelheden? De ultrasnelle InstantStation Wireless 
Stand levert het allemaal. Hij is slim genoeg om te weten hoe hij stroom moet verdelen, 
afhankelijk van welke apparaten zijn aangesloten.
Milieuvriendelijke materialen en verpakking
Deze draadloze oplader is beter voor het milieu. Gemaakt van 90% gerecycled plastic en 
met een FSC-gecertificeerde verpakking bedrukt met organische soja-inkt.
Compact formaat
De InstantStation Wireless Stand levert veel stroom in een kleine standaard. Het compacte 
formaat zorgt ervoor dat je bureau opgeruimd en georganiseerd blijft.
Geavanceerde veiligheid en betrouwbaarheid
De draadloze oplaadstandaard biedt automatische bescherming tegen oververhitting en 
overstroom/overspanning en biedt daarnaast ook overspanningsbeveiliging.

Disclaimers:
1. Extra kabels apart verkrijgbaar.
2.  Oplaadtijden gebaseerd op SGS-tests met behulp van USB-C-poort en compatibele oplaadkabel. De werkelijke 

gebruikerservaring kan variëren en is afhankelijk van vele factoren, zoals model, batterijgrootte, temperatuur, 
vochtigheid evenals conditie en leeftijd van het apparaat.

3. Extra kabels apart verkrijgbaar.
4.  USB-C-poort ondersteunt max. 30W PD opladen. USB-A-poort ondersteunt max. 15W opladen. Wanneer drie 

apparaten tegelijkertijd worden opgeladen, is het totale max. uitgangsvermogen 33W.
5.  Om via een enkele USB-C-poort op te laden met een maximum van 30W, gebruik een compatibele USB-C naar 

USB-C-kabel die 30W laadstroom kan ondersteunen.
6. Het is mogelijk niet van toepassing op laptops die een uitgangsvermogen van meer dan 30W nodig hebben.

Verpakkingsinhoud:
1 x InstantStation Wireless Stand

1 x netvoedingsadapter

Verwisselbare stekker  
(type en hoeveelheid variëren per regio)

1 x snelstartgids

1 x veiligheidsinformatieblad

1 x garantiebewijs

Technische specificaties:
Algemene specificaties
 Totaal uitgangsvermogen: 33W Max.

 Bedrijfstemperatuur: 0~35°C

 DC-ingang: 21.0V (2.14A)

 Draadloos uit: 5W, 7,5W, 10W, 15W

 USB-A-uitgang: 5V–3A

 USB-C uit*: 5V–3A, 9V–3A, 12V–2.5A,  
15V–2A, 20V–1.5A

 RF-frequentiebereik: 126.5Khz-129kHz

 RF-veldsterkte: -4.59dBuA/m @10m 
* Aanbevolen om afgeschermde kabel te gebruiken.

Afmetingen 

 Afmetingen (adapter niet inbegrepen) (B x H x D):  
71 x 101 x 129 mm

 Gewicht (adapter niet inbegrepen): 175 g 
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