Uni Mount
Ladestationen
AK0026

Die kompakte und robuste Ladestation lässt sich
vielerorts einsetzen um dort den KundInnen das
Laden von bis zu 2 Mobilgeräten gleichzeitig zu
ermöglichen.
Strapazierfähige, nylonummantelte Ladekabel
dank Rückzug bei Nichtgebrauch geschützt
Große, schnell austauschbare Werbefläche
integriert im robusten Metallkorpus
Kompaktes Design ermöglicht sowohl vertikale
als auch Montage unter der Tischplatte
Beigelegte Montageschablone für einfache
Befestigung

Lademöglichkeiten
1 x Apple Lightning
1 x 2in1 (Micro-USB, USB Type-C)
Dimensionen
1,1 kg Produktgewicht Ladestation
11 x 3 x 44 cm (BxTxH) Ladestation eingebaut

Stromversorgung
Output 2 x DC 5V 𝌂  1A (max.)
Lieferumfang
1 x Ladestation
1 x Stromnetzteil
1 x Montageschablone
4 x Montageschrauben & -dübel
1 x Bedienungsanleitung

Einsatzbereiche
Hotels | Spielcasinos | Lounges | Meetingräume | Theken | Cafés | Bars | Restaurants

Uni Mount
Charging stations
AK0026

This compact and steady charging station can
be used in many places to enable customers to
charge up to 2 mobile devices at the same time.
Durable, nylon braided charging cables protected when not in use thanks to retract function
Large, quickly exchangeable advertising space
integrated in the robust metal body
Compact design allows both vertical and
under-table mounting
Enclosed mounting template for fixing

Charging functions
1 x Apple Lightning
1 x 2in1 (Micro-USB, USB Type-C)
Dimensions
1.1 kg product weight charging station
11 x 3 x 44 cm (WxHxD) charging station installed

Power supply
Output 2 x DC 5V 𝌂  1A (max.)
Scope of delivery
1 x Charging station
1 x Power supply unit
1 x Mounting template
4 x Mounting screws & dowels
1 x Manual

Sites
Hotels | Casinos | Lounges | Meeting rooms | Counters | Cafés | Bars | Restaurants

Uni Mount
Mobiltöltő pontok
AK0026

Ez a kompakt és robosztus kialakítású töltőpont
szinte bárhol könnyedén felállítható, amely
legfeljebb 2 db mobil eszköz egyidejű töltését
teszi lehetővé
Tartós, strapabíró,nylon borítású töltőkábelek,
amelyek szükség esetén elrejthetők
Nagy méretű, gyorsan és egyszerűen lecserélhető reklámfelület, amely a készülék fémből
készült, ellenálló felületén található
A készülék kompakt kialaítása lehetővé teszi
annak függőleges irányú, de akár az asztal
alatti, elrejtett elhelyezését is
Beépítési sablon a rögzítéshez

Töltési lehetőségek
1 db Apple Lightning
1 db 2 az 1ben (Micro-USB, USB-C)
Méret/Súly
1,1 kg összsúly
11 x 3 x 44 cm (SzxMxM)

Elektromos áram ellátás
Kimenet 2 db DC 5V 𝌂  1A (max.)
Csomag tartalma
1 db töltőállomás
1 db hálózati csatlakozó
1 db sablon az összeállításhoz
4 db csavar & dübel a rögzítéshez
1 db használati útmutató

Felhasználási területek
Hotelek | Kaszinók | Hallok, előcsaarnokok | Konferencia-, és meeting termek | Pultok, bárpultok |
Kávézók, kávéházak | Bárok | Éttermek

