
 

 

CELLULARLINE PRESENTEERT PRAKTISCHE EN INNOVATIEVE 
OPLOSSINGEN VOOR HET OPLADEN VAN SMARTPHONES 

 
Een nieuwe productlijn ontworpen voor gemak en snelheid 

 
 

Het gebruik van smartphones wordt meer en meer een belangrijk aspect in ieders leven en het is daarom van cruciaal 

belang dat jouw smartphone altijd is opgeladen. Gebruikers zijn op zoek naar praktische, snelle en ruimtebesparende 

oplossingen om op te laden. Daarom heeft Cellularline S.p.A., het Europese bedrijf dat accessoires voor smartphones 

en tablets ontwikkelt, zijn productlijn Charging & Utility vernieuwd. Tijdens Mobile World Congres 2019 (Barcelona, 

van 25 tot en met 28 februari 2019), worden nieuwe USB-kabels, bestendige laders en draadloze opladers 

gepresenteerd. 

 

PRACTICABLE: puur gemak 

Bij de USB Data PractiCable zorgt de L-vorm van de connector voor een eenvoudiger 

gebruik van de kabel. Bovendien is het niet langer mogelijk om de kabel op een 

onnatuurlijke manier te buigen, hetgeen voor schade kan zorgen. Het innovatieve aan 

de PractiCable is de vorm van de hoek, waardoor de kabel niet uitsteekt en voor een 

aanzienlijke ruimtebesparing zorgt. 

Compatibiliteit: Apple-apparaten, Micro-USB, USB-C 

Adviesprijs: van € 9,95 tot € 24,95 

 

 

PILOT FORCE WIRELESS: de magnetische ‘in- één-beweging’ autohouder  

Pilot Force Wireless is het resultaat van de combinatie van twee technologieën: 

draadloos opladen en een magneet voor een veilige bevestiging. De snelle, draadloze 

WideActive™ 1 oplaadtechnologie maakt het voor compatibele smartphones mogelijk om 

snel en veilig op te laden zonder kabels, terwijl de MAG4-technologie een veilige en 

stabiele magnetische ophanging garandeert. Montage op de voorruit of het dashboard is heel eenvoudig: de Super 

Grip zuignap garandeert een constante en veilige bevestiging. Nadat de metalen plaat op de telefoon is aangebracht, 

houd je deze voor de houder zodat je telefoon automatisch vastgezet wordt en onmiddellijk start met opladen. 

Compatibel met alle smartphones met Qi draadloze oplaadtechnologie 

Adviesprijs: € 49,95  

 

 

 



 

 

WIRELESS FAST CHARGER STAND - de innovatieve manier om op te laden 

De nieuwe draadloze oplader met soft touch-afwerkingen en Qi-certificering, maakt snel 

opladen mogelijk voor alle telefoons die compatibel zijn met Qi, zoals de nieuwe Samsung 

S10 die officieel wordt gelanceerd tijdens Mobile World Congres 2019. Uitgerust met 

WIDEACTIVE™ 2 technologie, een dubbele laadspoel die het laadoppervlak vergroot, 

garandeert het een nog efficiëntere, snelle en continue draadloze lading, zonder kans op 

oververhitting. Door de standaard kun je de telefoon gewoon gebruiken tijdens het 

opladen. 

Adviesprijs: € 49,95 

 
 
 

Over Cellularline S.p.A.  

Cellularline S.p.A. is marktleider in accessoires voor smartphones en tablets. Het merk Cellularline is als organisatie een technologische en creatieve 

referentie voor accessoires voor multimedia-apparaten en heeft als doelstelling haar klanten uitstekende prestaties, een eenvoudig gebruik en een 

unieke beleving te bieden. Cellularline S.p.A. heeft momenteel ongeveer 200 werknemers en beschikt over intercontinentale distributie in meer dan 

60 landen. 
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