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Funcflionalitate øi esteticæ la dispoziflia
dumneavoastræ

Prin noile soluflii integrate pentru spafliile de lucru,
Legrand oferæ utilizatorilor funcflionalitate, ergonomie,
confort øi rapiditate de instalare în diverse spaflii de birouri.

Dozele de tip pop-up, dozele de tip grommet, blocurile
multiprizæ pentru birou, blocurile multiprizæ pentru sælile
de conferinflæ se integreazæ armonios în toate tipurile de
mobilier pentru sæli de conferinflæ, spaflii individuale sau
deschise de birouri.

Solufliile integrate pentru spafliile de lucru asiguræ
funcflionalitatea imediatæ pentru utilizatori. Aceøtia au la
îndemânæ toate prizele de curent øi prizele pentru curenfli
slabi pentru a-øi conecta echipamentele.

Gama largæ de finisaje conferæ o caracteristicæ esteticæ
modernæ pentru o integrare perfectæ în spafliile de birou
contemporane.

DOZE DE TIP POP-UP

Noile doze de tip pop-up, cu un design ergonomic øi
elegant, faciliteazæ utilizarea øi oferæ soluflii de conectare rapidæ
pentru PC-uri, telefoane mobile, sisteme audio øi video.

Utilizatorii au la dispoziflie diverse conexiuni pentru
curenfli slabi øi tari, cu montare pe birou sau în pardosealæ
(pardoseli tehnice sau pardoseli de beton) pentru utilizare
imediatæ.

• DDeessiiggnn  eerrggoonnoommiicc
Format extra-subflire pentru a se integra discret în

mobilierul de birou sau în pardosealæ.

• FFiinniissaajjee  eelleeggaannttee
Aluminiu, bronz, inox, negru sau alb - potrivire perfectæ

cu mobilierul øi decorul.

• SSiigguurraannflflææ  øøii  uuøøuurriinnflflææ  îînn  uuttiilliizzaarree
Capac uøor de deschis, cu amortizor øi sistem de blocare

push & slide.

• FFuunnccflfliioonnaalliittaattee  øøii  fflleexxiibbiilliittaattee
Disponibile în module de 3, 2x3, 4 øi 2x4 pentru

configuraflii personalizate sau gata asamblate cu funcflii
pentru curenfli slabi øi tari.

DOZE DE TIP GROMMET

Un sistem ergonomic ingenios, ce poate fi utilizat pentru
a furniza curent electric, conectare la refleaua de date sau
pentru încærcarea telefonului mobil.

Aceastæ soluflie se încorporeazæ direct în mobilier, cu
efort minim, øi înlocuieøte accesoriile existente de orga-
nizare a cablurilor. Utilizatorii de tehnologie mobilæ au la
dispoziflie o conexiune pentru curenfli slabi/tari, completatæ
de un încærcætor de telefon mobil.

• IInnssttaallaarree  rraappiiddææ
Înlocuieøte priza de cablu existentæ (60 < O/ < 80 mm).

• FFuunnccflfliiii  eesseennflfliiaallee  llaa  îînnddeemmâânnææ
Prize 2P+T, RJ 45 øi USB pentru a satisface rapid øi uøor

necesitæflile de conexiune ale utilizatorilor de tehnologie
mobilæ. 

• GGeessttiioonnaarree  iinntteelliiggeennttææ  aa  ccaabblluurriilloorr
Sunt disponibile versiuni cu dispozitive de cabluri re-

tractabile RJ 45 øi USB.

• FFiinniissaajjee  mmooddeerrnnee
Finisaje în alb, negru sau inox pentru a se potrivi în orice
decor de birou.

SSoolluuflfliiii  IInntteeggrraattee  ppeennttrruu  SSppaaflfliiii  ddee  LLuuccrruu
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BLOCURI MULTIPRIZÆ PENTRU BIROU

Disponibile pentru utilizare imediatæ sau ca soluflie ce
poate fi personalizatæ, blocurile multiprizæ pentru birou
asiguræ un grad ridicat de flexibilitate øi utilizare facilæ atât
pentru utilizatorii de tehnologie mobilæ, cât øi pentru uti-
lizatorii de tehnologie fixæ.

Aceste soluflii pot fi adaptate oricærei configuraflii de
mobilier øi se instaleazæ cu uøurinflæ pe birou pentru pozi-
flionarea sursei de energie cât mai aproape de utilizator, færæ
a fi necesaræ perforarea mobilierului.

• FFuunnccflfliioonnaalliittaattee  ddiivveerrssææ
Funcflii pentru curenfli tari øi slabi (disponibile pentru

standarde diferite de instalare).

• FFlleexxiibbiilliittaatteeaa  ssoolluuflfliiiilloorr  ppeerrssoonnaalliizzaattee
Blocurile multiprizæ pentru birou suportæ standarde

diferite pentru prizele de curent sau funcflii inovatoare.

• DDiissttrriibbuuflfliiee  ddiissccrreettææ  aa  ccuurreennttuulluuii
Modulele multiprizæ cu poziflionare sub birou pot fi uti-

lizate ca sursæ directæ sau ca intermediar pentru blocurile
multiprizæ cu poziflionare pe birou.

Blocurile multiprizæ pentru birouri sunt disponibile aât
în varianta gata echipatæ cât øi în cea echipabilæ, pentru a
ræspunde perfect necesitæflilor spafliului de lucru.

BLOCURI MULTIPRIZÆ PENTRU SÆLI DE
CONFERINfiÆ

O soluflie la cheie, perfect adaptatæ la necesitæflile de
conexiune ale utilizatorilor de tehnologie mobilæ în sælile de
conferinflæ.

Utilizatorii au la dispoziflie conexiuni pentru curenfli tari
øi slabi, precum øi conexiuni audio øi video pentru conec-
tarea echipamentelor aferente.

• DDeessiiggnn  mmooddeerrnn
Forma ergonomicæ permite utilizatorilor conectarea

dispozitivelor din ambele pærfli.

• FFuunnccflfliiii  ssppeecciiaallee  ppeennttrruu  ssæælliillee  ddee  ccoonnffeerriinnflflææ
Prizæ RJ45 pentru acces direct la internet øi jack HD 15

pentru sisteme de sunet øi proiecflii video cu ajutorul
proiectorului montat pe tavan.

BLOCURI MULTIPRIZÆ CU MONTAJ ÎNGROPAT
PENTRU BIROU

Blocurile multiprizæ cu montaj îngropat pot fi instalate
discret în orice mobilier de birou øi configurate în con-
formitate cu necesitæflile utilizatorului.

Aceastæ soluflie integratæ pune la dispoziflie toate co-
nexiunile pentru curenfli slabi øi tari, asigurând un maxim de
confort pentru utilizator.

• FFuunnccflfliiii  ppeerrssoonnaalliizzaattee
Funcfliile modulare pot fi adaptate pentru a satisface

toate cerinflele

• FFiinniissaajj  ddee  îînnaallttææ  ccaalliittaattee
O soluflie ordonatæ øi atractivæ care se integreazæ discret

în decor.
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