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Smartphone laddskåp 10 
Förvara och ladda smartphones

Kompakt, ekonomiskt och lättanvänt
I zioxis lilla smartphone-skåp förvaras och laddas 10 smarta telefoner eller andra mindre usb-
enheter. Smarta lösningar gör det lätt att använda och trots att det är robust och välbyggt smälter 
det in i de flesta miljöer.

Funktioner:
• Finns i två utföranden med laddning antingen med tillverkarens nätadaptrar eller från en 

integrerad usb-c-enhet
• Nätadaptrar och sladdar förvaras i en dold elavdelning
• Prydlig kabelhantering som presenterar bara en lagom kort sladd vid varje hylla
• Välj mellan nyckel- eller kod-lås
• Konstruktionen möjliggör trådlös synkronisering (MDM)
• Smart ventilation för fläktlös, tyst och tillförlitlig kylning
• Rymliga hyllor som rymmer telefoner även med fodral
• Grön skyddsplåt framför elavdelningen. Andra färger (t ex vit) finns som tillval
• Går att väggmontera eller fästa på ett bord



Hyllmått
Skåpen rymmer telefoner och andra enheter upp till ca 6”. De separata hyllornas mått är 
200x120x30 mm vilket ger utrymme nog även för telefoner med fodral, men kontrollera storleken 
på era enheter innan beställning. Tänk på att även elkontakten ska få plats.

Konstruktion
Skåp tillverkat av vit melaminbelagd MDF. Grön metall-lucka som täcker elavdelningen.

Laddning
Kräver ett eluttag/230V
Nätadaptrar och usb-kablar medföljer ej. Tillverkarens original rekommenderas. 

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

Artikelinformation
Art nr Artikel Mått (BxDxH)
CHRGC-SP-10 zioxi Smartphone AC Charging Cabinet 10 8 790 kr 34x25x43 cm
CHRGCUC-SP-10 zioxi Smartphone USB-C Charging Cabinet 10 11 790 kr 34x25x43 cm

Tillval
CODE1 Kodlås 1 490 kr
WHITE Vit plåt istället för grön 490 kr

Frakt
Fraktkostnaden är 1200 kronor 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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