
Produktbeskrivelse 
apias forlenger batterilevetiden og reduserer risikoen for 
brann.
Kabelen detekterer når batteriet er fulladet, og kutter strømmen.Ved hjelp av et relé, kuttes den 
fysiske kretsen helt. Når kabelen kobles fra telefonen vil releet nullstilles, og kretsen 
gjenopprettes.

Produktet forhindrer overlading, som igjen er hovedårsaken til at batteriene blir utslitt, og i 
ekstreme tilfeller kan føre til brann.

Produktet er både CE og FCC-sertifisert.

Tryggere lading 

Vår patenterte smart-chip forlenger levetiden på 
batteriet, og reduserer brannrisikoen ved lading. 

Det kommuniseres ofte at det ikke er lurt å lade over 
natten, men for mange er dette allikevel vanlig 
rutine.



Slitesterk 
Kabelen er laget i flettet nylon med kraftig 
strekkavlastning. Pluggene er laget med 
keramisk legering.

Dette gir en slitesterk kabel med et eksklusivt 
uttrykk.

Ta vare på batteriet 
En av hovedårsakene til at batteriet blir slitt, er 
måten vi lader det på. Enhetene ligger ofte på 
lading, lenge etter at batteriet er fullt.

Med våre ladekabler kuttes strømmen så snart 
batteriet er 100%.

Ved å stoppe strømtilførselen, varer 
battericellene lenger.
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FAQ 
Er ikke denne teknologien innebygget i telefonene?
Det korte svaret er nei. Det stemmer at strømtilførselen går ned når batteriet er fullt, men 
strømtilførselen kuttes ikke helt. Det er ikke mulig å stoppe strømtilførselen uten å fysisk bryte 
DC-kretsen (likestrøm). Telefonen vil ikke koble batteriet ut av kretsen, noe som fører til at
lithium-cellene slites ut raskere enn nødvendig.

Er lightning-modellen MFI-sertifisert?
For å motta MFI-sertifisering er du nødt til å bruke Apple sin IC (integrert krets). Det er nettopp 
ICen i kabelen som detekterer og kutter strømmen. Kabelen oppfyller alle kravene til MFI, og er 
bygget i henhold til alle standarder fra Apple. Kabelen vil ikke vise meldingen om uoriginalt 
tilbehør.

Er kabelen bare til lading, eller kan den synkronisere data også?
Smartkabelen er en fullverdig ladekabel med muligheter for synkronisering. Kabelen vil ikke kutte 
kretsen så lenge synkronisering pågår.


