
A elegante e durável superfície sólida 
DuPont™ Corian®, com suas cores e padrões 
resistentes a manchas e fáceis de limpar, agora pode 
carregar dispositivos inteligentes sem o uso de cabos.

Do lado de fora, você encontra a nossa superfície 
sólida Corian®, porém o que o torna único é o que 
está por baixo. Longe do alcance dos olhos, está um 
transmissor que carrega sem cabos smartphones, 
tablets e muito mais.

O QUE É CARREgAmEntO SEm CABOS?

O carregamento sem cabos transfere energia de um 
transmissor por baixo dos pontos de recarga para um 
dispositivo receptor (ou receptor conectado a um 
dispositivo).

A indução magnética transfere com segurança e eficazmente a 
energia do carregador para um dispositivo inteligente. A 
transferência ocorre de modo conveniente sem usar os 
condutores (ou seja, "sem cabos").

DuPont™ Corian® Charging SurfaCe
Carregue dispositivos inteligentes na superfície de Corian® sem o uso de cabos

VEJA  COmO CARREgAR DISPOSItIVOS IntELIgEntES SEm O 
USO DE CABOS:

•	 Escolha	a	cor	da	superfície	Corian®	entre	os	diversos	tons	
e	padrões	disponíveis.

•	 A	empresa	revendedora*	de	DuPont™	Corian®	instalará	
a(s)	unidade(s)	de	recarga	durante	a	instalação	de	Corian®.				

•	 Depois	de	terminada	a	istalação	do	seu	projeto,	tudo	
estará	pronto	para	funcionar.

•	 Conecte	um	anel	adaptador	sem	fio	ou	uma	case de 
recarga	em	um	dispositivo	inteligente**.	Em	seguida,	
basta colocar o dispositivo no ponto de carregamento 
para que o processo se inicie automaticamente.  O 
carrgamento é interrompido assim que a capacidade da 
bateria estiver completa.

•	 É	simples	assim!

*	O	processador	ou	instalador	autorizado	de	Corian®	tem	o	conhecimento	necessário	para	
instalar	a	unidade	individual	de	recarga	sem	fio	abaixo	da	superfície.	Isso	exige	que	o	fabricante	
ou	instalador	recorte	um	espaço	na	parte	inferior	da	superfície	para	permitir	que	o	processo	de	
indução.

**	Se	o	dispositivo	inteligente	já	possuir	as	tecnologias	Qi	ou	PMA	integradas,	não	será	
necessário	utilizar	o	anel	de	recarga	sem	cabo	ou	a	case de recarga.
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Longe do alcance dos olhos, está um transmissor que recarrega sem 
cabos smartphones, tablets e muito mais.

A energia é transferida com segurança por debaixo da superfície de 
Corian® para um dispositivo inteligente - a recarga é interrompida 
quando a capacidade da bateria estiver completa.
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PARA RESIDênCIAS

Corian®	Charging	Surface	para	residências	permite	a	
integração perfeita da tecnologia de carregamento sem cabos 
nos	espaços	mais	importantes	dos	clientes.	Os	proprietários	
podem ter a flexibilidade de design, beleza e durabilidade 
nas	muitas	cores	de	Corian®	juntamente	com	a	avançada	
tecnologia de carregamento sem cabos. A conveniência de 
eliminar fios confere conforto e simplicidade a um estilo de 
vida atarefado.

PARA ARQUItEtOS E DESIgnERS

Corian®	Charging	Surface	oferece	a	arquitetos	e	designers	uma	
nova maneira de enfrentar os desafios do design e criar 
ambientes	únicos.	Com	a	tecnologia	integrada,	as	formas	
permanecem intactas, mas oferecem as funcionalidades 
tecnológicas	necessárias	em	áreas	como	hospitais,	hotéis,	
aeroportos e escolas.

PARA EmPRESAS

Permitir	que	os	clientes	carreguem	seus	dispositivos	em	um	
espaço	de	negócios	os	fará	permanecer	por	mais	tempo,	
comprar	mais	e	experimentar	um	ambiente	mais	agradável	e	
confortável.	Além	disso,	significa	que	retornarão	mais	vezes	
com mais essa conveniência.

A UnIDADE InDIVIDUAL

A unidade de recarga individual, uma vez instalada, é um 
sistema plug-and-play que funciona instantaneamente com 
aqueles dispositivos que estão prontos para serem 
recarregados.	Com	a	possibilidade	de	instalar	uma	ou	uma	
série	para	vários	usuários,	a	unidade	individual	é	a	solução	
perfeita para muitas aplicações.

•	 A	garantia	do	produto	Corian®	se	aplica	como	sempre.

•	 Um	ano	de	garantia	apenas	para	troca	da	unidade	de	
recarga.

•	 Pequenas	dimensões	(aprox.	8,20	cm	x	9,14	cm).

•	 O	revendedor	DuPont™	Corian®	utiliza	ferramentas	de	
precisão	para	preparar	a	parte	posterior	de	Corian®	para	
montagem.

•	 Carregador	indutivo.

•	 A	unidade	tem	capacidade	de	potência	média:	pode	
carregar dispositivos de mão e tablets pequenos; no futuro, 
poderá	recarregar	dispositivos	maiores	quando	receptores	
mais	avançados	estiverem	disponíveis.	

•	 Modo	dual	-	pode	recarregar	dispositivos	Qi	e	PMA.

•	 Possui	uma	porta	micro	USB	para	futuras	atualizações	de	
tecnologia.
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AnÉIS E ADAPtADORES 

A	DuPont	oferece	anéis	de	recarga	sem	fio	que	agem	como	
adaptadores. Os anéis vêm em diferentes variações, 
dependendo	do	tipo	de	dispositivo	usado:	Apple	de	30	pinos,	
Apple	Lighting	e	Micro	USB.
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O anel é conectado à porta do seu dispositivo e funciona 
como receptor da energia magnética criada pela tecnologia 
incorporada	à	superfície	sólida	DuPont™	Corian®.	

Alguns	dispositivos	estão	habilitados	de	forma	nativa	para	
trabalhar	com	essa	tecnologia,	o	que	significa	que	não	
necessitam de um adaptador. Cases e outros adaptadores 
externos	compatíveis	com	Qi	ou	PMA	estão	disponíveis	em	
varejistas on-line.

PARA OBtER mAIS InFORmAÇÕES

Entre	em	contato	com	seu	representante	da	DuPont	para	
saber	mais	sobre	Corian®	Charging	Surface	ou	visite 
www.corian.com.br.


