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100% 
   ÎNCĂRCAT

Cu încărcătoarele prin inducție de la Legrand, experimentezi cea mai bună tehnologie wireless, 
fără constângeri.
Fără baterii descărcate! Poți să asculți muzică, să urmărești un film sau să fii conectat cu familia,
colegii și clienții, fără restricții.

ÎNCARCĂ AȘA CUM TRĂIEȘTI



ZERO
CONSTRÂNGERI

Exact acolo unde ai nevoie de ele și când ai nevoie de ele, încărcătoarele wireless Legrand îți aduc o autonomie
maximă în fiecare zi, ca tu să poți trăi cu maximum de mobilitate.
Acasă și la birou, încărcătoarele wireless Legrand pot fi instalate oriunde, pentru a-ți putea încărca smartphone-ul
echipat cu un receptor de încărcare prin inducție conform standardului QI.
Standardul QI garantează compatibilitatea smartphone-urilor dotate cu încărcare prin inducție de la diferiți producători
și garantează că ai cea mai bună tehnologie fără constrângeri de conectare.

 ORICÂND AI NEVOIE, ORIUNDE TE AFLI...
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ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS CU 
MONTAJ ÎNCASTRAT IP66 - IK8

TRECI PE WIRELESS
Îl poți monta pe terasa ta sau îl poți găsi pe perete chiar la piscină sau în aeroport: noul încărcător 
wireless IP66-IK8 îți asigură o încărcare confortabilă, fără fir.
Având un design rezistent la șocuri și la intemperii, este ideal pentru locurile publice aglomerate
cum ar fi hoteluri, baruri, restaurante, săli de așteptare, biblioteci etc., și îl poți folosi chiar și pe terasă, în 
curtea interioară sau la piscină.

Rezistent la șocuri (IK8)
 și la intemperii (IP66), 
poate fi folosit și afară.



ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS CU 
MONTAJ ÎNCASTRAT ÎN DOZĂ

Încarcă-ți smartphone-ul wireless și
un al doilea dispozitiv, smartphone
sau tabletă, folosind un cablu
pentru portul USB tip A.

ÎNCĂRCARE MAI UȘOARĂ
Încărcarea telefonului tău mobil nu a fost niciodată mai ușoară!
Pune smartphone-ul tău pe standul wireless iar încărcarea va începe automat.
Și, mulțumită portului USB încorporat, poți să-ți încarci tableta sau un alt dispozitiv mobil în același timp.
Îți poți instala standul de încărcare în holul de la intrare sau deasupra blatului din bucătărie, astfel încât
să-ți fie întotdeauna la îndemână.



BLOC MULTIPRIZĂ CU 
ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS

1 încărcător wireless
2 porturi de încărcare 
USB
4 prize 2P+T

ÎNCARCĂ FĂRĂ FIRE, FĂRĂ RESTRICȚII
ȘI FĂRĂ LUCRĂRI DE INSTALARE
Nu mai căuta cablul sau o priză disponibilă! Blocul multipriză cu încărcător wireless îți aduce 
o tehnologie ingenioasă. Pune-l pe birou, acasă sau la serviciu și poți să-ți încarci
dispozitivele mobile sau laptop-ul, tableta și chiar acumulatorul extern, toate în același timp.



ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS,
INTEGRAT ÎN MOBILIER

PRACTIC ȘI DISCRET
Încărcătorul wireless integrat se adaptează
perfect mobilierului tău, la birou sau acasă.
Pe un birou sau pe blatul de la bucătărie, pe
noptieră sau o consolă în holul de la intrare,
este partenerul perfect pentru ziua ta aglomerată.

Ultra plat, potrivit a fi instalat pe
o suprafață orizontală de
mobilier (decupaj Ø80).
Livrat cu un cablu micro USB/USB,
sursă de alimentare mobilă USB.
IK 04 - IP 44 - Clasa II SELV.
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Céliane 0 681 18 + 0 674 62(1)

Mosaic 0 775 98(2)

Niloé 6 647 97(2)

Axolute 
Bticino H4285CW2(2)

Livinglight 
Bticino LN4285CW2(2)

Valena Life 
Valena Allure

7 531 14 
7 551 14

0 775 99

0 775 80

Schuko
6 946 30

 

TABEL DE SELECȚIE

PRODUSE PROIECTATE PENTRU TOATE CONFIGURAȚIILE 
Încărcătoarele wireless Legrand și Bticino sunt ergonomice și funcționale, se adaptează tuturor mediilor și vin în 
întâmpinarea tuturor nevoilor tale.

(1) Mecanism USB dublu, Céliane, pentru instalarea încărcătorului cu inducție. (2) Încărcătorul cu inducție este livrat montat pe mecanism. 
Finisaj metalic.

INSTALARE ÎN DOZĂ, 
MONTAJ ÎNGROPAT

INSTALARE ÎN DOZĂ, 
MONTAJ ÎNGROPAT

ÎNCASTRAT
ÎN MOBILIER

BLOC MULTIPRIZĂ 
TIP TURN
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