Portfolio

1. Firmia Qiray
Qiray to dynamicznie rozwijana firma zajmująca się produkcją oraz
dystrybucją urządzeń do ładowania bezprzewodowego. Wszystkie nasze
produkty są zgodne ze standardem qi. Jest to najnowocześniejsza
technologia wykorzystująca indukcję magnetyczną do ładowania urządzeń
elektrycznych.
Głównym celem firmy jest dostarczanie wygodnych i prostych w użyciu
urządzeń wysokiej jakości. Chcemy, aby nasze produkty uproszczały życie
naszych Klientów.
Qiray charakteryzuje się otwartym podejściem do klienta i oferuje pełną
współpracę. Uczciwość jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich
starań, aby na bazie wzajemnego zaufania ukształtować długoterminowe
relacje z klientem. Qiray jest wartościowym partnerem godnym zaufania.

2. Ładowanie bezprzewodowe - qi standard
Ładowanie bezprzewodowe to najnowsza technologia wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną.
Technologia pozawala na ładowanie urządzeń bez konieczności podłączania ładowarki do urządzenia.
Qi to standard bezprzewodowego ładowania stworzony przez międzynarodową organizację WPC.

1. Jak działa
Użycie ładowania bezprzewodowego jest bardzo proste. Wystarczą dwa kroki, aby zacząć ładować
urządzenie:
1. Ładowarka Qiray jest podłączona do zasilania z sieci
2. Kładziemy na niej telefon, który posiada cewkę odbiorczą.
Część telefonów jest fabrycznie przystosowana do ładowania bezprzewodowego. Dla
innych telefonów istnieje możliwość dokupienia takiego adaptera. W ofercie Qiray
dostępne są również odbiorniki do różnych typów telefonów.

Proces ładowanie jest możliwy dzięki wykorzystaniu zjawiska indukcji elektomagnetycznej:

2. Użycie technologii i trendy
Coraz większa liczba znanych marek telefonów wprowadza standard
bezprzewodowego ładowania do swoich nowych modeli. Segment
telefonii można podzielić na trzy grupy urządzeń:





fabrycznie przystosowane i gotowe do użycia ładowarek
bezprzewodowych
technologicznie przystosowane, ale wymagają dokupienia
przez klienta dedykowanego odbiornika (Qiray produkuje
takie odbiorniki)
posiadające gniazdo microUSB, do którego firma Qiray
posiada uniwersalny odbiornik

Nie tylko telefonia komórkowa korzysta z bezprzewodowego ładowania. Tablety, czytniki e-book, zegarki,
kamery, aparaty są przystosowywane do współpracy z ładowarkami bezprzewodowymi.
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3. Nasze produkty
1. TA14 - 3 cewkowa ładowarka płaska
Ładowarka z trzema wbudowanymi cewkami
umożliwia położenie telefonu pod różnymi kątami.
Solida obudowa wykonana ze stopów metali. Top z wysokiej
jakości plastiku i antypoślizgowym elementem.
Dostępna w dwóch kolorach – Obsydian Black oraz Crystal
White

Specyfikacja:

Moc wejściowa：5V - 2A

Moc wyjściowa (ładowanie Qi)：5V 1A

Wymiary：142x75x10mm

Sprawność：≥72%

Zgodny z standardem qi

W zestawie kabel USB

2. F10 – okrągła ładowarka z technologią szybkiego ładowania
FAST CHARGE
Ładowarka z technologią szybkiego ładowania.
Umożliwia ładowanie w standardzie Fast Charge, która
skraca czas ładowania telefonu. Wymaga telefonu
przystosowanego do trybu FAST. Automatycznie
przystosowuje moc do ładowania urządzeń w trybie FAST.
Możliwe jest również ładowanie urządzeń bez standardu
Fast. Solida obudowa wykonana ze stopów metali. Top z
wysokiej jakości plastiku i antypoślizgowym elementem.
Dostępna w dwóch kolorach – Obsydian Black oraz Crystal
White
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Specyfikacja:

Moc wejściowa：5.0 V - 2.0A /9.0V - 1.67A

Moc wyjściowa 5W/ 10W

Wymiary：100x7 mm

Sprawność：≥80%

Zgodny z standardem qi

W zestawie kabel USB
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3. TT14 – 3 cewkowa ładowarka typu stand
3 cewkowa ładowarka stojąca.
Ładowarka umożliwia ułożenie telefonu zarówno w pozycji
pionowej i poziomej. Solida obudowa wykonana z
wytrzymałego tworzywa i antypoślizgową podstawką.
Dostępna w dwóch kolorach –Black oraz White

Specyfikacja:

Moc wejściowa：5.0 V - 2.0A

Moc wyjściowa 5W

Wymiary：118x70x87.5 mm

Sprawność：≥72%

Zgodny z standardem qi

W zestawie kabel USB

4. S10 okrągła ładowarka
Wygodna ładowarka.
Solida obudowa wykonana ze stopów metali. Top z wysokiej
jakości plastiku i antypoślizgowym elementem.
Dostępna w dwóch kolorach – Obsydian Black oraz Crystal
White
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Specyfikacja:

Moc wejściowa：5.0 V - 2.0A

Moc wyjściowa 5W

Wymiary：100x7 mm

Sprawność：≥72%

Zgodny z standardem qi

W zestawie kabel USB
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5. S7 – okrągła, poręczna i nieduża ładowarka
Prosta w obsłudze okrągła ładowarka
bezprzewodowa.
Solida obudowa wykonana ze stopów metali. Top z wysokiej
jakości plastiku i antypoślizgowym elementem.
Dostępna w kolorze Crystal White.

Specyfikacja:

Moc wejściowa：5.0 V - 2.0A

Moc wyjściowa 5W

Wymiary：72x7 mm

Sprawność：≥72%

Zgodny z standardem qi

W zestawie kabel USB

6. Uniwersalny odbiornik micro USB
Uniwersalny odbiornik microUSB
Umożliwia użycie ładowarek bezprzewodowych do
telefonów które posiadają port microUSB. Ultra-cienki z
przylepcem. Zgodny z standardem bezprzewodowego
ładowania qi.
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Specyfikacja:

Wymiary zasadnicze: 45x60 mm (długość całkowita 125mm)

Zgodny z standardem qi
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7. Odbiorniki dla dedykowanych modeli telefonów iphone,
Samsung
Dedykowane odbiorniki
Umożliwia użycie ładowarek bezprzewodowych do
telefonów które posiadają odpowiedni port. Ultra-cienki z
przylepcem. Zgodny z standardem bezprzewodowego
ładowania qi.
Dedykowane do telefonów:




Specyfikacja:

Wymiary zgodne z miejscem przeznaczonym w danym
modelu

Zgodny z standardem qi

Iphone: 5/5s/5/6/6s/6 plus
Samsung: Galaxy S4, Galaxy S5, Note3, Note
4
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