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Laddskåp  
BYOD Charging Locker  
Personlig förvaring och laddning av datorer, plattor och smartphones

Robust, praktiskt och smart
I dessa laddskåp förvaras och laddas 16 eller 20 personliga (t ex BYOD/Bring Your Own Device) 
datorer telefoner, plattor eller telefoner bakom separata låsbara luckor. Smarta lösningar gör det 
lätt att använda och trots att det är robust och välbyggt smälter det in i de flesta miljöer.  
Flera skåp kan med fördel kopplas samman för att skapa en vägg av förvaring.

Funktioner:
• Plats för en dator/platta/telefon samt tillhörande laddare på varje hylla
• Ett 230 V eluttag på varje hylla
• Kodlås som kan användas på olika sätt
• Smart ventilation för fläktlös, tyst och tillförlitlig kylning
• Konstruktionen möjliggör trådlös synkronisering (MDM)
• Separata luckor och hyllor i högtryckslaminat
• Benställning ingår

http://www.ipadforvaring.se


Hyllmått
Skåpen rymmer datorer, plattor etc i storlekar upp till 16”. De separata hyllornas mått är 
450x300x50 mm vilket ger utrymme nog även för fodral, men kontrollera storleken på era enheter 
innan beställning.

Konstruktion
Skåp tillverkat av vit melaminbelagd MDF. Luckor och hyllor i högtryckslaminat.

Laddning
Kräver ett eluttag/230V

Garanti
5 års garanti, 2 år på elektronik. Produkten är CE märkt.

Artikelinformation
Art nr Artikel Mått (BxDxH)
CHLK-BYL-16-M Charging locker for 16 iPads/datorer, nyckellås 21 490 kr 43x52x176 cm
CHLC-BYL-16-M Charging locker for 16 iPads/datorer, kodlås 31 890 kr 43x52x176 cm
CHLK-BYL-20-M Charging locker for 20 iPads/datorer, nyckellås 25 690 kr 43x52x206 cm
CHLC-BYL-20-M Charging locker for 20 iPads/datorer, kodlås 37 690 kr 43x52x206 cm

Frakt
Fraktkostnaden är 2400 kr per skåp. Beställer du flera samtidigt betalar du full fraktkostnad på 
det första och får 50% rabatt på frakten på övriga.
Dessa priser gäller frakt inom Sverige.  
Skåpen levereras mycket väl emballerade på pall. Det är därför bra om det finns en lastbrygga 
eller annan plats där en pall kan lossas.

Moms tillkommer.
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