
منتجات الطاقة والشحن



c  bietime®UK
  رقم الصنف
BPECTUK 

 
  ُمنّبھ یومي بسیط

ةفولط المملكة المتحد 220مقبسا     
منفذا یو إس بي للشحن من طراز إي   

 منفذ یو إس بي للشحن من طراز سي
حمایة من التّیار المتغّیر   

األجھزة یو إس بي ُمحّسن لشحن 
 اللوحّیة
 تحدیث تلقائي للتوقیت الصیفي

مستویات  3 –خافض إضاءة للشاشة 
 وإیقاف تشغیل

من طراز سي كالمب  أمان مشابك
 ُمدرجة
 تم اختباره ألجل السالمة

ُمعتمد من قبل سي إي    
اختبار التسّرب تجاوز   

إنش2.25إنش * 4.75إنش * .754د: األبعا  
 

 

كالمبمن طراز سي  أمان مشبك  



blue®c  bie UK
 

 
 رقم الصنف
BPEBLUK 

موسیقى عبر للُمشغل  ومنّبھ شاحنمجموعة مكبر صوت بلوتوث و
 البلوتوث

ُمنّبھ یومي بسیط     
فولط المملكة المتحدة 220مقبسا     

إيمنفذا یو إس بي للشحن من طراز   
 منفذ یو إس بي للشحن من طراز سي
 یو إس بي ُمحّسن لشحن األجھزة اللوحّیة

حمایة من التّیار المتغّیر   
 تحدیث تلقائي للتوقیت الصیفي

مستویات وإیقاف تشغیل 3 –خافض إضاءة للشاشة   
من طراز سي كالمب ُمدرجة أمان مشابك  

ةتم اختباره ألجل السالم  
ُمعتمد من قبل سي إي    

اختبار التسّرب تجاوز   
إنش4.5إنش * 4.75إنش * 4.75األبعاد:   

 
 

 اقتران البلوتوث



c  bietime® EU
الصنفرقم   

BPECTEU 

  ُمنّبھ یومي بسیط
فولط االتحاد األوروّبي 220مقبس     

 منفذا یو إس بي للشحن من طراز إي
طراز سيمنفذ یو إس بي للشحن من   

 حمایة من التّیار المتغّیر
 یو إس بي ُمحّسن لشحن األجھزة اللوحّیة
 تحدیث تلقائي للتوقیت الصیفي

مستویات وإیقاف تشغیل 3 –خافض إضاءة للشاشة   
 مشابك أمان من طراز سي كالمب ُمدرجة
 تم اختباره ألجل السالمة

ُمعتمد من قبل سي إي    
اختبار التسّرب تجاوز  

إنش2.25إنش * 4.75إنش * 4.75األبعاد:   
  

من طراز سي كالمب أمان مشبك   



blue®c  bie EU

 اقتران البلوتوث

 

الصنفرقم   
BPEBLEU 

موسیقى عبر للُمشغل شاحن ومنّبھ مجموعة مكبر صوت بلوتوث و
 البلوتوث

یومي بسیط ُمنّبھ  
فولط االتحاد األوروّبي 220مقبسا   

 منفذا یو إس بي للشحن من طراز إي
للشحن من طراز سيمنفذ یو إس بي   

 یو إس بي ُمحّسن لشحن األجھزة اللوحّیة
 حمایة من التّیار المتغّیر
 تحدیث تلقائي للتوقیت الصیفي

مستویات وإیقاف تشغیل 3 –خافض إضاءة للشاشة   
من طراز سي كالمب ُمدرجة أمان مشابك  

 تم اختباره ألجل السالمة
ُمعتمد من قبل سي إي    

اختبار التسّرب تجاوز   
إنش4.5إنش * 4.75إنش * 4.75األبعاد:   



UK  EU

®winkc  bie

 
 

 رقم الصنف
BPECW 
BPECWUK 
BPECWEU 

 
  ُمنّبھ یومي بسیط
 منفذا یو إس بي للشحن من طراز إي
 یو إس بي ُمحّسن لشحن األجھزة اللوحّیة

فولط  220فولط و 110متوّفر بقوابس 
 (االتحاد األوروّبي والمملكة المّتحدة)

 مستویات وإیقاف 3 –خافض إضاءة للشاشة 
 تشغیل

من طراز سي كالمب ُمدرجة أمان مشابك  
 تم اختباره ألجل السالمة

ُمعتمد من قبل سي إي    
اختبار التسّرب تجاوز  

إنش75.1إنش * .04إنش * .04ألبعاد: ا  
 
 



رقم العنصر

ساعة المنبه في یوم فردي بسیط
یتوافق الشاحن الالسلكي Qi مع Samsung 10 واط 

(الشحن السریع)، Apple 7.5 واط
USB-A 2 منافذ شحن مزودة بـ

USB محّسن لشحن الكمبیوتر اللوحي
مأخذ توصیل بفتحة مرور على الزاویة الیمنى (الوالیات المتحدة)

تتوافر مآخذ توصیل بقدرة 110 فولت و220 فولت
(االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة)

التحدیث التلقائي للتوقیت الصیفي
شاشة عرض باهتة - 3 مستویات وقدرة إیقاف تشغیل

یتضمن مشبك-C لألمان
CE معتمد من قبل

تم اجتیاز اختبار التصریف
األبعاد: 5.85 بوصة × 5.85 بوصة × 2.00 بوصة

BPEDO
BPEDOUK
BPEDOEU



®c  biedot
 رقم الصنف
BPEDT 
BPEDTUK 
BPEDTEU 

 
 شاحن مكتبي السلكي
  شحن تشي السلكي متوافق مع:

واط (شحن سریع)10سامسونج   
واط7.5آبل    

 محول الطاقة الُمقّید ُمدرج
فولط (االتحاد األوروّبي والمملكة المّتحدة) 220فولط و 110متوّفر بقوابس   

كالمب ُمدرجة بيمن طراز أمان مشابك   
ُمعتمد من قبل سي إي    

إنش3.50األبعاد:   



c  bie ®spot
رقم 

 الصنف
BPESP 

BPESPUK 
BPESPEU 

 شاحن السلكي قابل للتثبیت في األسطح
 شحن تشي السلكي متوافق مع:

واط (شحن سریع)10سامسونج   
واط7.5آبل   

إنش 1.75إنش إلى 0.25سطح مكتب ُتعادل ُیالئم سماكة   
فولط (االتحاد األوروّبي والمملكة المّتحدة) 220فولط و 110متوّفر بقوابس   

كالمب ُمدرجة بيمن طراز  أمان مشابك  
ُمعتمد من قبل سي إي   

إنش3.35منشار ثاقب    
إنش3.50األبعاد:    

 



   
  مع تحویلة بزاویة یمنى قابس 
 الوالیات المتحدة فولط 110

-النمط جي من  قابس
فولط 220 المملكة المتحدة  

 - ي وإفاقابس من النمط 
"Schukoاالتحاد األوروّبي " 

 فولط 220

 منتجاتنا متوّفرة بأنماط قوابس الحائط اآلتیة:                       



 
 اختبار تسّرب السوائل

تسّرب الذي تم اللألمان الُمحّسن، تم تصمیم خط إنتاج كیوبي لیتناسب مع اختبار 
یتضّمن ھذا االختبار  فحص الخاص بنا ولقد اجتازه بنجاح.الإجراؤه في مخبر 

 110 \فولط 220عبر قوابس الـ  مباشرةً  لیتر من محلول الماء والملح 1صّب 
فولط والیو إس بي. بعد ذلك تم فحص الوحدات ألجل قابلیة التوصیل العازلة 

على سطح الوحدة. إضافًة إلى ذلك، كان من المطلوب من الوحدة أداء 
 المنتجات ھذا االختبار دون أي فشل. المواصفات بعد إجراء االختبار. نجحت 

 
 

  طاقة تشي الالسلكّیة

 .براندستاند عضٌو في منّظمة الطاقة الالسلكّیة

  اختالف براندستاند

 الحمایة من التّیار الُمتغّیر

لحمایة  EN 61643ٌمنتجات براندستاند كیوبي العالمّیة ُمجّربة وفقاً لمعیار 
 .اآلالت من التیّار المتغّیر

 للعبثمنافذ مقاومة 

ھّمتنا ھي تصنیع منتجات متینة وآمنة وسھلة االستخدام  الضیوف  لغرفُم
نحن نسعى دائماً لتحسین خّط منتجاتنا بأحدث معاییر  في الفنادق.

 .التكنولوجیا واألمان

لتجاوز معاییر السالمة الحالّیة، یتضّمن كل من كیوبي بلو وكیوبي تایم  ناضمن جھد
 للعبثوكیوبي دوو منافذ مقاومًة 
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