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Laddvagn för VR Headset 
Förvara, ladda och transportera t ex 20 st VR Headsets

Robust, diskret och flexibel
I denna flexibla laddvagn laddas, förvaras och transporteras 20 st VR headset. Vagnen är perfekt 
för Oculus Quest 2, Rift and Go-headset och -kontroller men fungerar lika bra för mycket annat 
som behöver förvara och laddas. Smarta lösningar gör vagnen lätt att använda och trots att den 
är robust och välbyggd smälter den in i de flesta miljöer.

Funktioner:
• Laddning sker med tillverkarens nätadaptrar.
• Smart kabelhantering med bara en kort USB-sladd på framsidan så att kablarna ligger snyggt, 

är mycket enkla att ansluta och inte kan komma bort.
• Välj mellan digitalt kodlås eller nyckellås (kodlås levereras med huvudnyckel)
• Dörrarna fälls tillbaka 270 grader och hålls av magnetiska spärrar, så att åtkomst är enkel och 

säker.
• Handtag är utskurna i toppskivan, dörrarna är låsbara liksom hjulen.
• Väl tilltagen hyllstorlek för att rymma många olika VR-headset och -kontroller inklusive Oculus 

Quest, Rift and Go.
• Släta ytor som är lätta att rengöra
• Mycket användbar toppyta i ergonomisk höjd, lämplig att t ex placera en laptop eller projektor 

på.

Hyllmått
Vagnarna har rymliga hyllor med en låg (12 mm) kant framtill som förhindrar utrustningen från att 
trilla över kanten.  
De separata hyllornas mått är 370x300x150 mm (DxBxH)
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Konstruktion
Skåp tillverkat av vit melaminbelagd MDF. En grå metall-lucka täcker elavdelningen. Toppskiva 
med utskurna handtag av högtryckslaminat. 

Laddning och anslutning
Kräver ett eluttag/230V.
Nätadaptrar och laddsladdar medföljer ej. Tillverkarens original rekommenderas. 

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

Artikelinformation
Art nr Artikel Mått (BxDxH)
CHRGT-VR-20 zioxi VR Headset Charging Trolley 19 990 kr 112x55x95 cm

Tillval
USB USB-C / A laddning (20W) 5 000 kr
CODE2 2x kodlås 2 490 kr
WHITE Vit plåt istället för grå 490 kr

Frakt
Fraktkostnaden är 1500 kronor per vagn. 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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