INDUCTIELADERS

DRAADLOOS
LADEN
OVERAL IN
ALLE VRIJHEID
CERTIFIED PRODUCT
Qi-WPC
(Wireless Power Consortium)
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INDUCTIELADERS

OVERAL

OPLADEN

Thuis, op het werk, op reis … gebruiken we steeds vaker onze smartphone
en deze moeten regelmatig worden opgeladen. Dankzij de inductieladers
hoeft u voortaan geen kabeltjes meer overal naartoe te nemen.

CERTIFIED PRODUCT
Qi-WPC
(Wireless Power Consortium)

LAADTIJD
ZONDER KABEL
INDUCTIELADING
1000 mA + USB TYPE A
2400 mA

100 %

MAX.
2 U 45 (1)

(1) Gemiddelde laadtijd is berekend op een selectie toestellen van bekende merken,
met een waarde tussen 0 en 15% voor het laadniveau bij het begin van het laden.

MEERDERE
LAADMOGELIJKHEDEN
Het is mogelijk om een
smartphone door middel van
inductie op te laden en bijkomend
een 2de toestel (smartphone of
tablet) aan te sluiten met kabel
op de bijbehorende USB-poort
(Type-A).
De inductielader is verkrijgbaar
in het assortiment Mosaic van
Legrand en binnen LivingLight en
Axolute van BTicino.

Opladen van een
smartphone met inductie
(1000 mA).
Opladen van een tablet
via de USB-poort
type-A – 2400 mA.

VOORBEELDEN

VAN INSTALLATIES

De draadloze laders van Legrand garanderen een maximaal comfort en
autonomie, zodat u volkomen mobiel kunt zijn. Ze kunnen geïntegreerd
worden in uw woningbouw- en utiliteitsprojecten en er bestaan draadloze
oplossingen voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

WONING

HOTEL

IN DE MUUR,
INGEBOUWD

IN DE MUUR,
INGEBOUWD

IN HET MEUBILAIR
GEÏNTEGREERD

IN HET MEUBILAIR
GEÏNTEGREERD

In de hal
Ingebouwd in het gangtafeltje.
In de keuken
Horizontale montage in het keukenblad of
inbouwmontage in de wand.
In de slaapkamer
Aan beide kanten van het bed.

In de slaapkamer
In het nachtkastje of aan het hoofdeinde
van het bed.
Bij de receptie
Tijdens het wachten om in te checken.
Bij het zwembad / op het terras
Bevestigd op de muur.
In de vergaderzaal
Ingebouwd in de tafel.

OPENBARE RUIMTEN

KANTOREN/VERGADERZALEN

IN DE MUUR,
INGEBOUWD

IN DE MUUR,
INGEBOUWD

IN HET MEUBILAIR
GEÏNTEGREERD

IN EEN MEERVOUDIGE
CONTACTDOOS
GEÏNTEGREERD

In de wachtkamer
Dichtbij de stoelen.
In het station, op het vliegveld,…
Op het perron of bij de gate.
In huurkantoren
Zorgt voor extra (mobiel) comfort.

In de vergaderzaal
Ingebouwd in het meubilair of mobiel op het bureau
(tafelcontactdoos).
In kantoorruimten
Extra functionaliteit op de werkvloer.
In de hal, ontspanningsruimte of bij de receptie
Ingebouwd in het meubilair.

INDUCTIELADERS

TOTALE

FLEXIBILITEIT

De inductieladers
van Legrand zijn
zowel geschikt voor
professioneel als voor
privé gebruik. Deze
kunnen horizontaal
of verticaal worden
geïnstalleerd en in
de omgeving worden
geïntegreerd om
smartphones met een
inductieontvanger
op te laden.
CERTIFIED PRODUCT
Qi-WPC
(Wireless Power Consortium)

IN DE MUUR, INBOUW

IN DE MUUR, INBOUW

De lader kan waar dan ook in
de woning worden geïnstalleerd:
in de hal, de keuken,
de slaapkamer,…

Deze schok- en weerbestendige
lader is ideaal voor gebruik in
publieke ruimtes en kan zowel
binnen als buiten gemonteerd
worden: in hotels, rondom
zwembaden, in wachtkamers,…

IN HET MEUBILAIR,
INBOUW

INGEBOUWD IN EEN
TAFELCONTACTDOOS

Deze esthetische oplossing past
in een vergaderzaal in de tafel, in
een kantoor in het werkblad, in de
wachtkamer of bij de receptie,…

Ideaal voor een kantoor,
in een vergaderzaal of in
de keuken. De tafelcontactdoos
met inductielader is de oplossing
voor het aansluiten, gebruiken en
laden van meerdere toestellen
tegelijkertijd.

ERGONOMISCH EN FUNCTIONEEL

Het uitgebreide assortiment inductieladers van Legrand bevat een geschikte oplossing voor elke (werk)omgeving.

HALFINGEBOUWDE
INDUCTIELADER

Draadloze lader, 1000 mA,
ideaal voor publieke ruimtes
en gebouwen.
IK08 – IP66 – klasse II ZLS.
Gemetaliseerde afwerking.

IN HET MEUBILAIR
INGEBOUWDE INDUCTIELADER

Extra plat, geschikt voor montage in het meubilair (uitsnijding Ø80)
Micro-USB/USB-snoer meegeleverd, mobiele voeding USB en sticker
“Wireless charging station”.
IK04 – IP44 – klasse II ZLS.

KEUZETABEL

IN EEN
WAND/MUUR
INGEBOUWD
(BINNENINSTALLATIE)

Mosaic

077598(1)

Axolute
BTicino

BTH4285CW2(1)

LivingLight
BTicino

BTLN4285CW2(1)

De inductielader wordt op zijn mechanisme gemonteerd geleverd.
Gemetalliseerde afwerking. Half ingebouwd in de muur.
(1)

IN EEN WAND/MUUR
INGEBOUWD
(BINNEN- OF
BUITENINSTALLATIE)

VOLG ONS OOK VIA:

077599

www.legrandservices.nl
www.twitter.com/legrandnl
www.youtube.com/legrandnederland

077580

INGEBOUWD
IN EEN
TAFELCONTACTDOOS

694630

www.facebook.com/legrandnl

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
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+31 (0)411 65 31 11
+31 (0)411 68 28 95
info@legrand.nl
www.legrand.nl
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IN MEUBILAIR
INGEBOUWD
(BINNENINSTALLATIE)

