
• Kompakt design, tar liten 

plats

• Kompatibel med 

Chromebook, surfplatta, 

iPad-enheter och mer

•Ett mjukstängande 

skjutlock

• Säkert låssystem i två steg

• Ladda upp till 20 enheter 

samtidigt

• Lås fast vagnen med den 

starka kedjan

Skapa en säker plats att ladda och förvara surfplattor, iPad, Chromebook, Macbook, bärbara datorer och 

andra enheter på. Spara tid på att transportera samt att distribuera enheter på ett effektivt sätt. 

Art.no  Benämning

171329  Laddningsstation 

LOCKNCHARGE Carrier 10

Kontakt kundsupport: Måndag – Fredag 08,00 - 17,00. Växel:  033 – 20 65 50 

Email: kundtjanst@staples-solutions.com

• Kompakt design, tar liten 

plats

• Verkligt universal. 

Kompatibel med 

Chromebook, surfplattor, 

iPad-enheter och mer

• Ett mjukstängande 

skjutlock

• Säkert låssystem i två steg

• Ladda upp till 30 enheter 

samtidigt

• Lås fast vagnen med den 

starka kedjan

• Prisvärd och med alla 

LocknCharges fördelar.

• Ladda, säkra och 

transportera 30 enheter.

• Slipp tidskrävande 

kabeldragning.

• Toppmatad design gör det 

snabbare att distribuera 

enheterna i klassrummet.

• Ladda, förvara, säkra och 

transportera upp till 30 

mobila enheter

• Bärbar Basket gör jobbet 

mer flexibelt 

• Verkligt universal och 

kompatibel med de flesta 

enheter

• Mjukstängande 

säkerhetssystem

• Ladda upp till 40 enheter 

samtidigt

• Lås fast den efter en dags 

användning

• Prisvärd och med alla 

LocknCharges fördelar.

• Ladda, säkra och 

transportera 40 enheter.

• Slipp tidskrävande 

kabeldragning.

• Toppmatad design gör det 

snabbare att distribuera 

enheterna i klassrummet.

• Ladda, förvara, säkra och 

transportera upp till 40 

mobila enheter

Art.no  Benämning

171330 Laddningsstation 

LOCKNCHARGE Carrier 20

Art.no  Benämning

181993 Laddningsstation 

LOCKNCHARGE Carrier 30

Art.no  Benämning

181994 Laddningsstation 

LOCKNCHARGE Carrier 40

Art.no  Benämning

171338  Laddningsstation 

LOCKNCHARGE Joey 30 Mk2

Art.no  Benämning

171339 Laddningsstation 

LOCKNCHARGE Joey 40 Mk2

• Montera på vägg eller 

skrivbord 

• Kompatibel med 

Chromebook, MacbBook, 

Surfplatta, iPad oc bärbara 

datorer 

• Laddar och förvara upp till 

10 valfriia enheter samtidigt 

• Inkluderar 2 Large Baskets 

samt ett ställ för större 

enheter

https://www.lockncharge.com/se


• Kompatibel med iPad, 

iPad mini, iPad Air och 

andra surfplattor

• Kan synka och ladda upp 

till 20 enheter samtidigt

• Utrustad med fyra korgar 

by LocknCharge

• Ett skjutlock gör det 

snabbt och enkelt att 

komma åt enheterna

• Lås fast vagnen med den 

starka kedjan

Skapa en säker plats att ladda och förvara surfplattor, iPad, Chromebook, Macbook, bärbara datorer och 

andra enheter på. Spara tid på att transportera samt att distribuera enheter på ett effektivt sätt. 

Art.no  Benämning

171335 Laddningsstation 

LOCKNCHARGE iQ 10

Kontakt kundsupport: Måndag – Fredag 08,00 - 17,00. Växel:  033 – 20 65 50 

Email: kundtjanst@staples-solutions.com

• Kompatibel med iPad, iPad 

mini och iPad Air

• Kan synka och ladda upp 

till 30 enheter samtidigt

• Utrustad med de nya 

bärbara korgarna med 5 fack

• Ett skjutlock gör det 

snabbt och enkelt att 

komma åt enheterna

• Lås fast vagnen med den 

starka kedjan

• Smidiga korgar

•För att bära olika enheter, 

såsom surfplattor och 

bärbara datorer 

• För enheter upp till 13”

• 4 st korgar ingår i paketet, 

i 4 olika färger: Gul, Grön, 

Blå, Röd. 

• Den första ultra-mobila 

laddningsstationen

• Kan monteras på väggen

• Laddar 5 surfplattor 

samtidigt

• Kompatibel med alla iPad-

modeller och andra USB-

enheter

• Aluminiumkonstruktionen 

gör den lätt och hållbar

• Inbyggt bärhandtag gör 

den enkel och bekväm att 

bära

• Smidiga korgar

•För att bära olika enheter, 

såsom surfplattor och 

bärbara datorer

• För enheter upp till 11”

• 4 st korgar ingår i paketet, 

i 4 olika färger: Gul, Grön, 

Blå, Röd. 

Art.no  Benämning

171336 Laddningsstation 

LOCKNCHARGE iQ 20

Art.no  Benämning

171337 Laddningsstation 

LOCKNCHARGE iQ 30

Art.no  Benämning

171332 Blå

171333 Grön

171334 Röd

171335 Svart

Laddningsstation 

LOCKNCHARGE CarryOn 5 

Art.no  Benämning

182777  Korg LOCKNCHARGE 

Large 13" 4/FP

Art.no  Benämning

182778 Korg LOCKNCHARGE 

Small 11" 4/FP

• Montera på vägg eller 

skrivbord

• Kompatibel med de flesta 

ipad- och tablettmodeller

• Laddar upp till 10 valfria 

enheter samtidigt

• Förvarar upp till 10 

enheter

• Inkluderar 2 korgar

https://www.lockncharge.com/se

