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Nyhet!
Eluttag och telefonladdare infällda i bordet – både smart och snyggt
Eluttag med integrerad USB-laddare som enkelt monteras
i bänkskivan och en trådlös laddare som även den monteras i bordsskivan. Det är två designade nyheter i nya
serien Unica System+ från Schneider Electric som gör
arbetsplatsen både mer praktisk och definitivt snyggare.
När telefoner, datorer, läsplattor och allt annat som behöver el
ska samsas på arbetsytan i köket och på skrivbordet till hemmakontoret, blir det lätt rörigt. Schneider Electrics nyhet Unica
System+, där man hittar eluttag med integrerad USB-laddare
samt en trådlös laddare för telefonen, minskar sladdmängden
och gör arbetsplatsen betydligt mer praktisk – och definitivt
snyggare. Detta eftersom uttagen och laddaren enkelt integreras i både bänk- och bordskivor!
I det nya sortimentet med eluttag finns tre varianter. Man kan
välja mellan ett vanligt uttag, ett uttag med USB eller en enhet
med endast USB A- och C-uttag. Uttagen har optimal anslutning och går att få i vitt eller antracit. Som tillbehör finns sedan
ett genomskinligt lock som skyddar från damm och stänk,
smart inte minst vid placering i köket.
Den nya induktiva laddningstekniken gör att vi slipper kablar
och extra laddare. Med Schneider Electrics nya bordsenhet XS
lägger du bara telefonen ovanpå laddaren. Ett pip och en grön
lysdiod visar statusen så att du tydligt ser när telefonen laddas.
Den trådlösa laddaren finns i antracitgrått och är Qi-certifierad
och IP44-skyddad, vilket innebär att den uppfyller standarden
för trådlös batteriladdning och tål vatten.
Såväl de olika uttagen som bordsladdaren är enkla att installera och det går att göra på alla typer av både bänk- och bordsytor. Man borrar helt enkelt ett 60 mm stort hål i bordsytan och
trär sedan in bordsenheten genom hålet. Sedan kopplar man
in kontakten och skruvar åt den gröna låsringen undertill.
Cirkapris Bordsenhet XS uttag med integrerad USB-laddare,
299 kr. Cirkapris Bordsenhet XS med trådlös laddare, 329 kr.
Den trådlösa laddaren är tillgänglig från och med juni.

Den nya designade bordsenheten XS, uttag med integrerad
USB-laddare, monteras enkelt i både bänk- och bordsskivor.

Med Schneider Electrics nya bordsenhet XS lägger du telefonen
ovanpå laddaren. Ett pip och en grön lysdiod visar statusen så
att du tydligt ser när telefonen laddas. Lika smart som snyggt!
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