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Product
Sheet

Met onder meer vergrendelbare voor- en achterdeuren en een stevige 

bevestigingsring voor beveiligingskabels (hangsloten en beveiligingskabel 

niet inbegrepen); ingebouwde afscheidingen en kabelbeheer waarmee grote 

adapters uit de weg blijven; grote afneembare en vergrendelbare rolwielen 

van 127 mm die geen sporen achterlaten voor soepele beweging over een 

ruwe en oneffen ondergrond; slimme oplaadtechnologie die automatisch 

prioriteit geeft aan de apparaten die dat het meest nodig hebben voor sneller 

en efficiënter opladen en een handgreep om te duwen. 

Enkele functies zijn:

• Biedt plaats aan 32 apparaten (tot 15,6”)

• Vergrendelbare voor- en achterdeuren

• Stevige bevestigingsring voor beveiligingskabels

• Ingebouwde afscheidingen en kabelbeheer

• Afneembare en vergrendelbare rolwielen van 127 mm die geen sporen 

achterlaten

• Slimme oplaadtechnologie

• Duwhandgreep

U kunt tot 32 
apparaten netjes 
en makkelijk 
opladen, 
vervoeren, 
vergrendelen en 
opslaan.
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Biedt plaats aan tot 32 
apparaten

Voor het netjes en makkelijk 
opladen, vervoeren, 
vergrendelen en opslaan 
van tot 32 apparaten (elk 
maximaal 15,6”).

Vergrendelbare voor- 
en achterdeuren

U kunt de apparaten 
er veilig in opbergen 
(hangsloten niet 
inbegrepen).

Bevestigingsring voor 
beveiligingskabels

Biedt een stevig en veilig 
bevestigingspunt voor 
een beveiligingskabel 
(beveiligingskabel en 
hangslot niet inbegrepen).

Ingebouwde afscheidingen 
en kabelbeheer

Voor een overzichtelijke 
opslag van apparaten en 
kabels zonder dat grote 
adapters in de weg liggen.

Afneembare en 
vergrendelbare rolwielen 
van 127 mm die geen 
sporen achterlaten

Voor soepele beweging 
over ruwe en oneffen 
oppervlakken.

Slimme oplaadtechnologie

Geeft automatisch 
prioriteit aan de apparaten 
die dat het meest nodig 
hebben voor sneller en 
efficiënter opladen. Regio-
specifieke verbinding 
inbegrepen.

Duwhandgreep

Voor makkelijk vervoer.
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Systeemvereisten

Ondersteunde systemen Laptops en tablets met een schermgrootte tot 15,6”

Materiaalspecificaties

Buitenkant Stalen onderdelen met een plastic handgreep

Binnenkant/bodem Staal

Productkleur Zwart

Afmetingen product

Afmetingen van sleufcompartimenten  Hoogte: 325 mm 
Breedte: 33,8 mm 
Diepte: 389 mm

Gewicht eenheid 45 kg

Afmetingen eenheid met handgreep  Hoogte: 940 mm 
Breedte: 808 mm 
Diepte: 589 mm

Afmetingen eenheid zonder handgreep  Hoogte: 940 mm 
Breedte: 731 mm 
Diepte: 589 mm

Lengte van de kabel 3 m

Afmetingen verpakking

Type verpakking Bruine doos

Afmetingen verpakking  Breedte: 876 mm 
Diepte: 686 mm 
Hoogte: 1102 mm

Gewicht verpakking 65,3 kg

Inhoud verpakking  AC32 Charging Cabinet, voedingskabel,  
één instructiehandleiding, één garantiekaart

Masterverpakking 1
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Voeding en gebruiksomgeving

Stroomverbruik bij scannen ~26,327mA @ 230V

Stroomverbruik stand-by ~26,327mA @ 230V

Classificatie voedingsadapter  Invoer: 200-240V, 50/60Hz, 10A Max.  
uitvoer: 200-240V, 50/60Hz, 10A Max

Relatieve vochtigheid  Vochtigheid voor gebruik 10% RH tot 80% RH,  
Vochtigheid voor opslag 5% RH tot 90% RH

Gebruikstemperatuur 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C

Land van oorsprong,  
juridische vereisten en garantie

Land van herkomst Taiwan

Certificeringen en compliance CB, CE & LVD, GS, EAC(DoC)

Garantie  12 maanden (elektrische onderdelen),  
18 maanden (mechanische onderdelen)
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