
Vid transport håller kardborreband 
läsplattorna på plats

Inbyggd fläkt16 USB-portar för laddning/  
synkronisering

Rymmer även en laptop, dess lad-
dare och en Apple TV

Säker laddning, förvaring och synkronisering av upp 
till 16 tablets/läsplattor, med eller utan skyddsfodral. 
Passar alla typer av plattor, ink. iPad, Android, 
Kindle Fire mm. 

Den intelligenta laddfunktionen gör det möjligt att 
samtidigt ladda olika typer av enheter.

Enheter av samma typ kan synkroniseras samtidigt, 
vilket sparar massor av tid. Tekniken är uppgrade-
ringsbar, vilket säkerställer att även framtida enheter 
kan laddas och synkas i GoCabby.

Inbyggd fläkt håller enheterna kylda medan de  
laddas. Fläkten är endast igång när GoCabby  
är låst, för extra säkerhet.

GoCabby har på kort tid blivit mycket populär  
i svenska skolor.

 √ Rymlig och flexibel

 √ Förvaring, laddning och synkning  
av upp till 16 surfplattor

 √ Möjlighet att synka ihop surfplattor 
med plats för en laptop och router

 √ Lätt att stänga och flytta runt

Artikelnummer: 31003
Produktnamn: Tabletvagn GoCabby.
Konstruktion och tillverkning: Laddvagnen rymmer för upp till 16 läsplattor med 
eller utan skyddsfodral (de i blått). En teleskåpshandtag som lätt drages ut samt 
två hjul i botten för att enkelt dra med sig vagnen. Två handtag, en på sidan och en 
upptill, för även stadigt bärande. En intelligent laddfunktion för samtidig laddning 
av olika läsplattor. Enheter av samma typ kan synkroniseras samtidigt, vilket sparar 
tid. Tekniken är uppgraderingsbar och därmed framtidssäker. Internt 13A dubbelt  
strömuttag för strömförsörjning av routern och bärbara datorn (230V). När en 
läsplatta är färdigladdad men fortfarande är inkopplad så slutar det intelligenta 
laddsystemet att förse den produkten med ström. Bara när en läsplattas batteri 
når en viss procent (bestämd av tillverkare av läsplattorna) så kommer laddningen 
igång igen. GoCabby strömförsöjs av en 2 meter lång kabel med löstagbar IEC-
enhet för vanligt 230V uttag. Två låsfästen för hänglås. 
Godkänt: CE-certifierad.
Förvaringsfack per läsplatta: B 222,5 x D 32 x H 314,5 mm.  
Förvaring i skyddsfodral, B 265 x D 33,5 x H 315 mm.
Tillvalsutrustning: -
Färg: Ljusgrå.
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 Modell GoCabby 

Utv. mått

Höjd, mm  795
Bredd, mm  565
Djup, mm  400

Inv. mått läsplatta
Höjd, mm  315
Bredd, mm  223 
Djup, mm  32

Brandklass  -

Vikt
kg  18

Volym per enhet
l  2

Volym
l  179

GoCabby
Tabletvagn / laddvagn

Helfodrad med skum 
för extra skydd

Låsfästen

Levereras med

kontakt för 230V


