
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteBox 5 er en kompakt 
opbevarings- og 
opladningsløsning til 5 tablets.

NoteBox 5 er et kompakt og praktisk lille opbevaringsskab, som 
rummer op til 5 tablets, iPads eller tilsvarende enheder. Indeni den 
aflåste NoteBox kan tablets blive opladt, enten via 5 strømudtag 
eller 5 USB A porte.
 
Det er nemt at hænge NoteBox op i læreværelset, 
personalerummet eller kontoret. Placeringen af NoteBox er 
fleksibel. De små opbevaringsskabe kan placeres på et bord eller 
hænges op på væggen. Det er også muligt at stable skabene efter 
behov. 
NoteBox har et sikkert kabel system, som gør at kabler ikke kan 
forsvinde.
 
Du får med NoteBox et robust og fleksibelt mindre skab til sikker 
opbevaring og opladning af op til 5 tablets eller iPads.
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LØSNINGER

• Designet til opbevaring og opladning af op 
til 5 tablets, iPads eller tilsvarende enheder.

• NoteBox er en robust mindre skab, 
fremstillet af stål.

• NoteBox har et separat rum til strøm og 
elektronisk udstyr, samt intern kabelføring 
med et sikkerhedssytem, der forhindrer at 
kablerne bliver fjernet.

• NoteBox kan udstyres med strømpanaler 
eller USB udtag.

• NoteBox kan placeres på et bord eller 
monteres på væggen. Den kan stables med så 
mange enheder som nødvendigt.

• NoteBox har som standard en nøglelås. Det 
er muligt at udstyre NoteBox med en 6-stiftet 
Ruko postkasselås.

ENHEDER

Tablets, iPads og tilsvarende enheder 
 
Der er plads til tablets og iPads med cover 
maks 20 mm i tykkelsen (se rumdimensioner 
på side 3). 

VARIANTER

1. NoteBox 5 med opladning via strømpanel

2. NoteBox 5 med NoteCharge USB A porte 

TILKØB

Ruko lås (se optioner)

Kabler (se optioner)

VARENUMRE

NoteBox med 5 rum, strømudtag og nøglelås 
Varenr.NBOX-B-5-KEY-SC

NoteBox med 5 rum, 5 USB udtag og nøglelås 
Varenr. NBOX-B-5USB-KEY-SC

1. Opbevaring og opladning af op til 5 tablets.

2. Kabel og opladning gemt i et separat rum (kabler medfølger ikke).

3. Opladning via NoteCharge 5 USB A porte eller strømpanel i et 
separat rum.

4. Nøglelås på frontdøren.

5. Bagsiden med ophæng til væggen (skruer medfølger ikke).
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YDRE DIMENSIONER

 
Højde med fødder:   335 mm 

Bredde:    300 mm

 
 
Dybde med greb/nøgle:  390 mm

Vægt med oplader:   9 kg 

 
RUM DIMENSIONER

 
 
Antal af rum:   5 

 
Højde:    265 mm 

Bredde:    20 mm

Dybde:    360 mm

 
 

ELEKTRONIK-RUM DIMENSIONER

 
Højde:    265 mm 

 
Bredde:    100 mm

 
Dybde:    650 mm

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Strøm:          230V Schuko strømpanel

    5 porte USB A oplader

TILSLUTNINGSKABLER
 

Strømstik:   Schuko, 1 m

 
MATERIALE OG FARVE

Materiale og farve:   Stål sort pulver belægning

EMBALLAGE

Indpakning:   Pap emballage engangsbrug. 
    100% genanvendeligt

VEDLIGEHOLDELSE 

Anbefalet vedligeholdelse:              Tør af med en fugtig klud

 
 

AFSKAFFELSE
 
 
Metal skal kasseres efter lokale standarder. 

NoteBox 5
Tekniske specifikationer
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