
 

         Beskrivning LP1224                      : 
 
Universal laddvagn med laddning för upp till 24 
enheter anpassad för Bärbara datorer upp till 
15,6”, surfplattor eller annan mindre utrustning. 
Alla datorer har eget fack, stående (vertikalt) med 
egen laddning. 
 
För optimal luftgenomströmning finns hål runtom 
vagnen som för ut värme. Vagnen har fläktar som 
är termostartstyrda som styrs med 230V uttag 
 
Vagnen är tillverkad i Högkvalitativt kallvalsat stål, 
0,8 mm tjock vilket gör den både stabil och 
tillförlitlig. 
 
Laddvagnen består av 2 hyllplan med avdelare i 
stål, för vertikal placering av Laptops. Avdelarna är 
skyddad med gummi för att inte skada datorer. 
 
Ovanför varje fack finns det Clips, där 
laddningskabeln skall fästas för att enkelt kunna 
kopplas in i datorn vid laddning och att varje kabel 
anpassas för respektive fack. Laddkabeln stoppas i 
datorn enkelt innanför framdörrarna. 
 
Längst ner i vagnen finns hylla för alla ström-
adaptrar. Alla dessa monteras via bakdörren, som 
även den är låsbar. På baksidan, innanför dörrarna, 
sitter 2 grenuttag vertikalt där alla laddare ansluts. 
 
Låsbara dörrar både på fram- och baksida. Till varje 
vagn medföljer 2 nycklar. Kodlås finns att få som 
tillval vid behov. Dörrarna går att öppna i 180 
grader 
 
Vagnen har 4 st kraftiga hjul, varav 2 av dessa är 
låsbara. Detta gör att vagnen är enkel att köra över 
trösklar m.m. och lätt att flytta vid t.ex. inlåsning i 
förråd eller byte av klassrum. 
 
Laddvagnarna kommer monterade, i kartong direkt 
från fabrik. Det enda som behöver monteras på 
vagnen är hjulen och handtaget 
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Laddvagn LP1224 

 Specifikationer                                                       :        
 
Storlek: 67 x 53,5 x 101,5 cm (BxDxH) 
Fack: 4,6 x 40,5 x 30,5 cm (BxDxH) 
Antal:  24 platser med laddning 
Vikt: 51 kg 
Färg: Svart 
Fläkt: Ja, termostatstyrd 
Strömuttag: Europeisk standard 
CE-godkänd: Ja 
Garanti: 2 år 
Montering: Monteras på fabrik. 

Endast hjul och handtag ska monteras 
 

 

 
 


