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Produkt
Blad

Egenskaper inkluderar låsbara dörrar bak och fram och en 

robust fästring för säkerhetskabel (hänglås och säkerhetskabel 

ingår inte), inbyggda avdelare och kabelorganisation som håller 

utrymmeskrävande adaptrar ur vägen, stora 5 tums borttagbara 

diskreta låshjul som möjliggör enkel rörelse över grova och ojämna 

ytor, smart laddningsteknik som automatiskt prioriterar ström till 

enheterna med störst behov för snabbare och effektivare laddning 

samt ett påskjutshandtag. 

Egenskaper inkluderar:

• Håller 32 enheter (upp till 15,6 tum)

• Låsbara dörrar fram och bak

• Robust fästring för säkerhetskabel

• Inbyggda avdelare och kabelhantering

• 5 tums borttagbara diskreta låshjul

• Smart laddningsteknik

• Påskjutshandtag

Ladda, 
transportera, 
lås och lagra 
enkelt upp till 
32 enheter.
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Håller upp till 32 enheter

Laddar, transporterar, låser 
och lagrar enkelt upp till 
32 enheter (upp till 15,6" 
vardera).

Låsbara dörrar fram och 
bak

Gör att du kan låsa in 
enheterna (hänglås ingår 
inte)

Fästring för säkerhetskabel

Ger en robust och 
säker punkt att fästa 
en säkerhetskabel i 
(säkerhetskabel och 
hänglås ingår inte).

Inbyggda avdelare och 
kabelhantering

Organiserar enheter 
och kablar och håller 
utrymmeskrävande 
adaptrar ur vägen.

5 tums borttagbara 
diskreta låshjul

Möjliggör enkel rörelse 
över grova och ojämna 
ytor.

Smart laddningsteknik

Prioriterar automatiskt 
de enheter som behöver 
laddningen som mest för 
snabbare och effektivare 
laddning. Regionspecifik 
anslutning ingår.

Påskjutshandtag

Underlättar transport.
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Systemkrav

Kompatibla system  Bärbara datorer, surfplattor med upp till 15,6 tum 
skärmstorlek

Materialspecifikationer

Utsida Ståldelar med plasthandtag

Interiör/undersida Stål

Produktens färg Svart

Produktens mått

Spårfackens mått  Höjd: 325 mm (12,8 tum)  
Bredd: 33,8 mm (1,33 tum) 
Djup: 389 mm (15,3 tum)

Enhetens vikt 45 kg (99,3 lbs)

Enhetens mått med handtag  Höjd: 940 mm (37,0 tum)  
Bredd: 808 mm (31,8 tum) 
Djup: 589 mm (23,2 tum)

Enhetens mått utan handtag  Höjd: 940 mm (37,0 tum)  
Bredd: 731 mm (28,8 tum) 
Djup: 589 mm (23,2 tum)

Kabellängd 3 m (9,8 fot)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Brun låda

Förpackningens mått  Bredd: 876 mm (34,5 tum)  
Djup: 686 mm (27 tum) 
Höjd: 1102 mm (43,3 tum)

Förpackningens vikt 65,3 kg (144 lbs)

Förpackningens innehåll  AC32-laddningsskåp, strömkabel  
en instruktionsguide, ett garantikort

Ytterförpackning 1
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Effekt och miljöförhållanden

Ström vid avbildning ~26,327 mA vid 230 V

Ström i standby ~26,327 mA vid 230 V

Klassificering av nätadapter:  Ineffekt: 200–240 V, 50/60 Hz, 10 A max. 
Uteffekt: 200–240 V, 50/60 Hz, 10 A max.

Relativ luftfuktighet  Luftfuktighet vid drift 10 % RH till 80 % RH,  
luftfuktighet vid lagring 5 % RH till 90 % RH

Arbetstemperatur 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

Förvaringstemperatur: -20 °C till 60°C (-4 °F till 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Taiwan

Certifiering och överensstämmelse CB, CE & LVD, GS, EAC(DoC)

Garanti  12 månader (elektriska delar), 
18 månader (mekaniska delar)
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