Warszawa, 30 listopada 2017

mophie wprowadza na rynek bezprzewodową stację ładującą
dla iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X
mophie, wiodąca marka akcesoriów mobilnych w Stanach Zjednoczonych poszerzyła
ofertę bezprzewodowych stacji ładujących o nową uniwersalną podstawkę Wireless
Charging Base, która pozwala szybko i łatwo naładować nowe smartfony od Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X.
Najnowsza bezprzewodowa podstawka do ładowania mophie wyposażona jest w
antypoślizgowe wykończenie, które zapewnia bezpieczeństwo urządzeń iPhone 8, iPhone 8
Plus oraz iPhone X w trakcie ładowania. Dzięki temu zostało zminimalizowane ryzyko
wyślizgnięcia się smartfonu z podkładki. Stacja umożliwia bezprzewodowe ładowanie z
prędkością do 7,5W dla kompatybilnych urządzeń. Ładowarka mophie została
zaprojektowana w taki sposób, aby było możliwe korzystanie z iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz
iPhone X w trakcie ładowania urządzenia. Aby uruchomić proces napełniania baterii
wystarczy umieścić smartfon na ładowarce.
"Marka mophie dokłada wszelkich starań, aby ładowanie odbywało się w tle, bez
angażowania uwagi użytkownika. Nasz ekosystem rozwiązań do ładowania
bezprzewodowego jest tak stworzony, aby użytkownik najnowszych smartfonów Apple nigdy
nie miał problemów z rozładowanym urządzeniem." - powiedział Chris Ahern, prezes firmy
mophie.
Nowa podstawka mophie jest zgodna z najnowszą bezprzewodową technologią Qi. Dzięki
temu zapewnia uniwersalną kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami. W zestawie
znajduje się ładowarka ścienna.
Bezprzewodowa stacja ładująca mophie kosztuje około 250 pln. Wireless Charging Base
można zakupić za na stronie www.apple.com, w sklepach Apple, na stronie www.mophie.com
oraz u wybranych sprzedawców.

O mophie
mophie to firma z siedzibą w Kaliforni, która jest wielokrotnie nagradzanym producentem najlepiej
sprzedających sie etui w Ameryce Północnej. Misję firmy wyraża hasło Stay Powerful, które
oznacza wspieranie mobilnego świata innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zasilania urządzeń
mobilnych. mophie jest producentem oryginalnego juice pack®. Produkty firmy są docenianie za
styl oraz za wydajność, zapewniają sprawną integrację hardware, oprogramowania i designu.
Biura mophie znajdują się w stanach Kalifornia, Michigan, a także w Irlandii, Hong Kongu i Chinach.
Produkty mophie dostępne są w 130 krajach, a także w sklepach Apple oraz u innych wiodących
dystrybutorów.
mophie jest częścią firmy ZAGG Inc (NASDAQ: ZAGG).
O firmie ZAGG Inc.:
ZAGG to światowy lider w dziedzinie akcesoriów i technologii, które wspierają świat urządzeń
mobilnych. Do firmy należy portfolio wielokrotnie nagradzanych produktów, wśród których
znajdują się m.in. rozwiązania chroniące ekrany , bezprzewodowe klawiatury, akumulatory i
powerbanki, a także systemy słuchawek sprzedawane pod markami ZAGG®, mophie®,
InvisibleShield®, oraz IFROGZ®. Firma ZAGG posiada biura w kilku krajach, w tym w Stanach
Zjednoczonych, Irlandii oraz w Chinach. Produkty firmy ZAGG dostępne są w ofercie czołowych
światowych dostawców rozwiązań mobilnych Best Buy, Verizon, AT&T, Sprint, Walmart, Vodafone,
oraz EE.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową firmy http://www.zagg.com/ oraz
http://www.mophie.com/ i śledź nasze profile w serwisach Facebook, Twitter oraz Instagram.

###
Kontakt dla mediów:
Marcin Dulnik
dulnik.com – Agencja Public Relations
marcin@dulnik.com
Mob. 660 722 822

