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Laptop laddvagn 
Förvara, ladda och transportera laptops upp till 16"

Robust, snygg och lättanvänd
I Zioxis laptop-vagn laddas, förvaras och transporteras 16 eller 32 datorer upp till 16". Smarta 
lösningar gör den lätt att använda och trots att den är robust och välbyggd smälter den in i de 
flesta miljöer.

Funktioner:
• Laddning sker med tillverkarens nätadaptrar som förvaras på hyllor i en dold elavdelning
• Mjukstartande elmodul förhindrar att säkringen går när vagnen ansluts till eluttaget
• Inbyggd och prydlig kabelhantering som presenterar bara en lagom kort sladd vid varje hylla
• Välj mellan nyckel- eller kod-lås
• Dörrarna går att öppna hela vägen runt, 270°, för att förhindra skador
• Smart ventilation för fläktlös, tyst och tillförlitlig kylning
• Utskurna handtag i toppskivan och lättrullade, låsbara hjul gör vagnen enkel att flytta 
• Finns även i utförande skåp utan hjul och med en enklare toppskiva
• Ljusblå skyddsplåt framför elavdelningen. Andra färger (t ex vit) finns som tillval
• Perfekt höjd - fungerar även som podium eller att placera en projektor på

På onView-versionen även:
• Smart Charge. Laddningen stängs automatiskt av när alla datorer är laddade. Denna funktion 

sparar både datorernas batterier och energi (elräkningen)
• Påminnelser och larm. Du kan själv konfigurera onView så att den skickar larm och 

påminnelser t ex om vagnen inte är ansluten till eluttaget kl 16.00, om dörren inte är stängd 
eller om temperaturen i vagnen är för hög

• Schemalägg laddning så att datorerna laddas när strömmen är billigast. 
• Samla snabbt och enkelt in information och statistik från vagnar, laddningsenheter (powerHub) 

och annan utrustning ansluten till onView.
• Tre års abonnemang på onView ingår i priset.

http://www.ipadforvaring.se


Hyllmått
Vagnarna rymmer datorer i storlek upp till 16". De separata hyllornas mått är 450x300x41 mm. 
Kontrollera era datorers mått innan beställning och tänk på att elkontakten också ska få plats. 

Konstruktion
Skåp tillverkat av vit melaminbelagd MDF. Ljusblå metall-lucka som täcker elavdelningen. 
Toppskiva med utskurna handtag av högtryckslaminat. 

Laddning och nätverksanslutning
Kräver ett eluttag/230V samt wifi för kommunikation med onView. 
Nätadaptrar medföljer ej. Tillverkarens original rekommenderas. 

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

Artikelinformation
Art nr Artikel Mått (BxDxH)
CHRGT-LS-16 zioxi Laptop Charging Trolley 16 18 090 kr 68x55x95 cm
CHRGT-LS-32 zioxi Laptop Charging Trolley 32 28 290 kr 112x55x95 cm

CHRGT-LS-16-O3 zioxi onView Laptop Charging Trolley 16 22 890 kr 68x55x95 cm
CHRGT-LS-32-O3 zioxi onView Laptop Charging Trolley 32 34 290 kr 112x55x95 cm

Tillval
CODE1 1x kodlås till vagnar för 16 datorer 1 490 kr
CODE2 2x kodlås till vagnar för 32 datorer 2 490 kr
WHITE Vit plåt istället för blå 490 kr

Frakt
Fraktkostnaden är 1200 kronor per vagn för upp till 16 enheter och 1500 kronor per vagn för fler 
än 16 enheter. Beställer du flera samtidigt betalar du full fraktkostnad på den första och får 50% 
rabatt på frakten på övriga. Dessa priser gäller frakt inom Sverige.  
Vagnarna 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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