Förvara, ladda och transportera iPads och andra plattor

Robust, diskret och lättanvänd
I Zioxis iPad-vagn med korgar laddas, förvaras och transporteras 16 eller 32 plattor. Smarta
lösningar gör den lätt att använda och trots att den är robust och välbyggd smälter den in i de
esta miljöer.
Funktioner:
• Laddning sker med tillverkarens nätadaptrar som förvaras i en dold elavdelning
• Inbyggd och prydlig kabelhantering som presenterar bara en lagom kort sladd vid varje hylla
• Korgar med dubbla handtag och plats för 4 iPads underlättar hanteringen av mindre antal
enheter
• Välj mellan nyckel- eller kod-lås
• Smart ventilation för äktlös, tyst och tillförlitlig kylning
• Konstruktionen möjliggör trådlös synkronisering (MDM)
• Dörrarna går att öppna hela vägen runt, 270°, för att förhindra skador
• Utskurna handtag i toppskivan och lättrullade, låsbara hjul gör vagnen enkel att ytta
• Rymliga hyllor som rymmer plattor även med större fodral, t ex Grif n Survivor
• Finns även i utförande skåp utan hjul och med en enklare toppskiva
• Limegrön lucka framför elavdelningen
• Perfekt höjd - fungerar även som podium eller att placera en projektor på
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iPad laddvagn med korgar

iPad laddvagn med korgar

Hyllmått
Vagnarna rymmer iPads och andra plattor i storlekar upp till 11". De separata hyllornas mått är
310x210x28 mm vilket ger utrymme nog även för lite större fodral, men kontrollera storleken på era
fodral innan beställning.
Konstruktion
Skåp tillverkat av vit melaminbelagd MDF. Limegrön lucka som täcker elavdelningen. Toppskiva med
utskurna handtag av högtryckslaminat. Korgar av tålig polykarbonat med handtag av aluminium.
Laddning
Kräver ett (16 iPads) eller två (32 iPads) eluttag/230V
Nätadaptrar och usb-kablar medföljer ej. Tillverkarens original rekommenderas.
Garanti
5 års garanti. Produkten är CE märkt.
Artikelinformation
Art nr
CHRGT-TBB-16
CHRGT-TBB-32

Artikel
zioxi iPad Charge & Store Basket Trolley 16
zioxi iPad Charge & Store Basket Trolley 32

Tillval
CODE1
CODE2

1x kodlås till vagnar för 16 iPads
2x kodlås till vagnar för 32 iPads

14 390 kr
17 790 kr

Mått (BxDxH)
66x44x92cm
108x44x92 cm

1 490 kr
2 490 kr

Frakt
Fraktkostnaden är 1200 kronor per vagn för upp till 16 enheter och 1500 kronor per vagn för er än
16 enheter. Beställer du era 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 nns en lastbrygga eller
annan plats där en pall kan lossas.
Moms tillkommer.
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