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Laddskåp  
zioxi Volt Phone Charging Locker 24 
Individuell förvaring och laddning av Smartphone

Kompakt, elegant och modernt
zioxi Volt erbjuder en modern, kompakt och snygg laddplats för offentliga och privata lokaler.
Laddskåpet Volt för upp till 24 telefoner mm placeras på golvet.
Dörrarna kan låsas med antingen nyckel eller digitalt kodlås. Modellerna med kodlås kan 
konfigureras för enskilt bruk eller för flera användare liknande de värdeskåp man finner på 
hotellrum.
Volt 24 har ett separat elutrymme med antingen 230 V eluttag eller inbyggd USB-C- och USB-A-
ström. Den smarta designen presenterar endast en kort USB-strömkabel till varje separat 
telefonfack, och det finns inget behov för användare att ta med sig egna laddare och kablar.

Funktioner:
Fackens storlek passar alla smarta telefoner och andra mindre USB-enheter med upp till 7 ” 
skärmar
• Kapacitet för 24 enheter
• Skåp i utrymmessparande design – 38 cm brett och 177 cm högt
• Separat elavdelning som nås framifrån
• Laddsladden fästs i skåpet och endast en kort längd sladd presenteras i varje fack
• Högkvalitativ, robust dörrkonstruktion med dubbel aluminiumplåt
• Dörrarna öppnas 180 grader vilket gör det enkelt att komma åt samtidigt som man undviker 
oavsiktliga skador
• Nyckellås är standard. Digitala kodlås med huvudnyckel finns som tillval.

http://www.ipadforvaring.se


Hyllmått
Skåpet rymmer telefoner och andra enheter med bildskärmar upp till ca 7”. De separata hyllornas 
mått är 205x135x50 mm

Konstruktion
Skåp tillverkat av vit MFMDF. Front och luckor i dubbel aluminiumplåt.

Laddning
Kräver ett eluttag/230V.
Antingen 24 st 230 V eluttag eller 24 st kombinerade USB-A och USB-C-uttag.
Nätadaptrar och usb-kablar medföljer ej. Tillverkarens original rekommenderas.

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

Artikelinformation
Art nr Modell/artikel Pris Mått (BxDxH)
VSP1-24S-M-K 230V eluttag, nyckellås 43 990 kr 38x25x177 cm
VSP1-24S-M-C 230V eluttag, kodlås 63 190 kr 38x25x177 cm
VSP1-24S-UAC-K USB-A och USB-C-uttag, nyckellås 51 990 kr 38x25x177 cm
VSP1-24S-UAC-C USB-A och USB-C-uttag, kodlås 71 190 kr 38x25x177 cm
VSPST Sluttande tak, tillval 1 590 kr 38x25x11 cm

Frakt
Fraktkostnaden är 3000 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.
Reservation för fel och förändringar av produkten. För senaste version se zioxi.com
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