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ADATA CW0050 – bezprzewodowa ładowarka 
zgodna ze standardem Qi  
 

Firma ADATA wprowadza do swojej oferty 

bezprzewodową ładowarkę CW0050.  Jej smukła i 
elegancka obudowa ma zaledwie 6 mm grubości. 

 
Ładowarka CW0050 jest zgodna ze standardem Qi, co zapewnia 
kompatybilność tego urządzenia z większością modeli smartfonów 

wyposażonych w moduł do bezprzewodowego ładowania.  
 

Korzystanie z ładowarki CW0050 nie wymaga stosowania żadnych 

kabli i jest bardzo proste: wystarczy jedynie położyć smartfon na 
urządzeniu, żeby rozpocząć proces ładowania. Dzięki systemowi 

wykrywania obcych przedmiotów (FOD) przypadkowe położenie na 
powierzchni ładowarki metalowego obiektu nie uruchomi procesu 
ładowania.  

 

Model CW0050 jest wyposażony w wysokiej jakości podzespoły, 
dzięki czemu to urządzenie zapewnia stałe i optymalne parametry 

ładowania zgodne ze standardem Qi. Ładowarka jest ponadto 
zabezpieczona 6 systemami chroniącymi przed przeładowaniem, 

rozładowaniem, zwarciem, przegrzaniem oraz przepięciami i zbyt 
dużym prądem ładowania.  
 

Ładowarka jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: 

białym i czarnym. Cechą charakterystyczną CW0050 jest 
wyjątkowo smukła obudowa. Jej wymiary to 92 x 85 x 6 mm, a 

waga 51 g. W zestawie do urządzenia jest dołączony kabel micro 
USB.  Model CW0050 jest objęty roczną gwarancją od producenta. 
Sugerowana cena produktu to 49,99 zł. 

 

 

Tagi: ADATA, CW0050, bezprzewodowa ładowarka, 

bezprzewodowe ładowanie, Qi, FOD, iOS, Android, Samsung 

Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8, LG G6+ 

 

Strona produktu (opis i specyfikacja): 

#ADATA CW0050: http://www.adata.com/en/feature/544 
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O firmie ADATA 

 

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 

producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci masowych 

oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 2001 roku. Od 

samego początku rozwija się w oparciu o filozofię tworzenia 

innowacyjnych oraz wyjątkowych produktów. Ten prosty przepis, 

realizowany przez ponad dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać 

ofertę marki ADATA i zdobyć zaufanie milionów klientów na całym 

świecie. ADATA kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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