CARREGADOR POR INDUÇÃO LEGRAND
EM TODO LUGAR COM TOTAL LIBERDADE

100%
CARREGADO
PRODUTO CERTIFICADO
QI-WPC
(Consórcio de energia sem ﬁo)

QUANDO VOCÊ PRECISAR, ONDE QUER QUE ESTEJA
Onde você precisar e quando quiser, os carregadores por indução Legrand oferecem o máximo
de autonomia possível, para você viver totalmente móvel.
Em casa ou no escritório, os carregadores por indução podem ser instalados em qualquer lugar,
para carregar seus smartphones equipados com um receptor de carga de indução padrão QI.
QI Padrão Standard garante a compatibilidade de smartphones de diferentes fabricantes com a
tecnologia por indução permitindo a recarga sem fio.

100% PRÁTICA

LIMITAÇÕES
ZERO

100% DISCRETO

100% ROBUSTO

CARREGAMENTO AO SEU ALCANCE
Esqueceu o cabo ou esta com bateria fraca, não se preocupe... Basta você colocar o seu
smartphone no carregador para que o carregamento seja automático.
Graças a sua impermeabilidade IP 66 e a prova de cargas IK8, torna-se viável a instalação do
produto em áreas públicas e externas mesmo expostas ao mau tempo, sem causar danos ao
seu funcionamento.

À prova de choque (IK 8) e impermeável (IP 66),
também pode ser instalado ao ar livre.

CARREGADOR POR INDUÇÃO SOBREPOR | ANTI VANDALISMO COM
PROTEÇÃO IP 66 - IK 8

FÁCIL CARREGAMENTO
Carregar seus dispositivos móveis nunca foi tão fácil!
Os carregadores permitem a recarga de forma wireless, sem fio, somente pelo contato.
Basta apenas apoiar o smartphone(1) no berço especialmente desenhado e o carregamento
começa automaticamente.
O modelo conta também com uma porta adicional de USB, permitindo o carregamento
simultâneo de um segundo aparelho ou tablete.

Carregue um smartphone(1)
sem fio e um segundo dispositivo,
smartphone ou tablet, usando um
cabo na porta USB do tipo A.

CARREGADOR POR
INDUÇÃO COM USB

(1)

Consultar o Manual do Fabricante do seu Smartphone para verificar a compatibilidade com carregadores por indução padrão Qi.

PRÁTICO E DISCRETO
O carregador por indução para móveis é prático
e discreto, pois foi projetado especialmente
para instalações em móveis, sendo perfeito para
aqueles dias mais agitados.
Ideal para estabelecimentos como sala de
reuniões, escritórios e áreas públicas e etc...

Adequado para instalação sobre uma
superfície horizontal ( Corte de 080).
Fornecido com um cabo USB, fonte de
alimentação móvel USB.
IK 04 - IP 44 - Classe II SELV

CARREGADOR
PARA MÓVEIS/MESA

PRODUTOS DESENVOLVIDOS PARA TODAS AS CONFIGURAÇÕES
Com os carregadores por indução Legrand, experimente o melhor da tecnologia sem fio, sem
restrições. Não fique sem bateria! Você pode ouvir sua música, assistir um filme ou manter contato
com seus familiares, amigos, clientes sem restrições.

REFERÊNCIAS

Axolute Bticino

CARREGADOR
POR INDUÇÃO
COM USB

Living Light
Bticino

LN4285CW2(1)

Arteor

572076B

Pial Plus+
(1)

H4285CW2(1)

CARREGADOR POR
INDUÇÃO SOBREPOR |
ANTI VANDALISMO

0 775 99

CARREGADOR POR
INDUÇÃO MÓVEIS/
MESA

0 775 80

615094BC

O carregador por indução é fornecido montado em seu mecanismo. Cor original: acabamento metálico.
Serviço de

SAC Atendimento ao Cliente

Saiba mais sobre os
nossos carregadores
por indução.

0800 11 8008
sac@legrand.com.br
www.legrand.com.br

