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O mais recente carregador magnético sem fios 

O carregador magnético sem fios compatível com MagSafe torna o 
carregamento sem fios um êxito, especialmente concebido para o iPhone 
12/12 mini/12 Pro/12 Pro/12 Max (bem como com capas MagS). Acabaram-
se os problemas de alinhamento, encaixa magneticamente para assegurar 
um alinhamento perfeito e uma fixação forte para um carregamento 
estável e eficiente.  

Basta colocar este carregador magnético sem fios na parte de trás do seu 
telefone para uma ligação segura, jogar e carregar ao mesmo tempo.   
 

 

Transformador PD 20W USB C e Cabo 

Sim, pensámos em tudo.  

Este carregador magnético sem fios de carregamento rápido vem com cabo 
USB-C de 1.5m e carregador rápido de 20W PD incluídos. Ligue o cabo ao 
carregador e está tudo pronto. O cabo de 1,5m de comprimento permite-lhe 
utilizar livremente o dispositivo e carregar o seu telefone; o carregador USB-C 
de 20W oferece um carregamento rápido e eficiente em casa, no escritório, ou 
em viagem para todos os dispositivos que suportem o carregamento por USB.  

 

 



Carregador Magsafe iPhone 12 - Carregamento sem fios rápido e seguro  

Concebido especialmente para o iPhone 12, o nosso carregador magnético sem 
fios tem a mesma performance que o carregador original iPhone MagS.  

O carregamento inteligente e o chip com 
certificado ETL protege o seu telefone de 
sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão, 
sobreaquecimento, e curto-circuito. 
Carregue mais rápido e em segurança!  
 

 

 

 

 

Ampla compatibilidade e pronto para viagens  

Este carregador magnético sem fios é compatível com os modelos 
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max, AirPods 
Pro 2 com caixa de carregamento sem fios. A experiência de 
alinhamento magnético aplica-se apenas ao iPhone 12 mini / 12 / 12 
Pro / 12 Pro Max e com capas MagS. 

O carregador magnético sem 
fios tem um chassis em alumínio 
de classe aerodinâmica e um 
painel com efeito espelhado 
com apenas 67mm de 
espessura, compacto, leve, e 
extra fino para caber facilmente 
em qualquer mochila.  

 

 

 

Carregamento com capa do iPhone 12 Magsafe 

O carregador magnético sem fios Magsafe consegue identificar o seu telefone 
com capas até 2mm. A experiência de alinhamento magnético só se aplica ao 
iPhone 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max, e a capas MagS. 

 

 

 



Compatibilidade Universal (Lista Integral) 

7.5W: Compatível com iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/iPhone 11/11 
Pro/11 Pro/11 Max/XS Max/SE/XR/XS/X/8/8 

15W: Compatível com LG V60/ V50/ V40/ V35/ V30 

10W: Compatível com Samsung Galaxy S21/S20/S20+/S10/S10 Plus/Note 20 
Ultra/Note 10/Note 10 Plus/Note 9/S9+/S9/Note 8/S8/S8+/S7/S7 Edge 

5W: Compatível com todos os dispositivos QI 

2.5W: Compatível com AirPods 2, AirPods Pro, Galaxy Buds. 

NOTA: 

O Adaptador 20W é compatível com o iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro/12 Max, iPhone SE, iPhone 11/11 Pro/11 
Pro/11 Pro Max, iPhone XR/ X/X/XS Max, iPhone 8Plus/8, iPad Pro 11''/12.9" 2018 , iPad Pro 10.5'', iPad Air 3, iPad 
mini 5 7.9", AirPods/AirPods Pro. Para Nintendo Switch, Google Pixel 4a, 4XL, 4, 3a XL, 3a, 3 XL, 3, 2 XL,Samsung Galaxy 
S10 S10e S10e S10+ S9 S8, Nota 9 8, LG G5 G6 G7 V20 V30 V40 V50 ThinQ, etc... 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inclui: 

1 x Carregador magnético sem fios com 1,5m de cabo USB-C, 1 x 
Alimentador USB-C PD de 20W, 1 x Manual do Utilizador.  

 

 

 

 


