
Vozík na tablety WNT 

w w w . a k d s r o . s k 
akdsro@akdsro.sk 
mob.: +4219 11 600 625 
tel.:     031 701 24 29 

www.akds ro . s k  

32 tabletov a 1 NB 

Energeticky účinný 

Bezpečný 

Ergonomický 

Mobilný 

Vozík Wnt pre uskladnenie, nabíjanie a prepravu 32 tabletov 

a 1 prenosného počítača. 

Ideálne riešenie pre školy, knižnice a všetky organizácie, ktoré potrebujú 

uchovať svoju výpočtovú techniku v bezpečí so zabezpečeným 

simultánnym nabíjaním. 

Ľahká manipulácia a preprava techniky je zabezpečená brzdenými 

kolieskami a madlami. Kolieska aj nárazníky na bokoch skrine sú vyrobené z 

gumy, ktorá nezanecháva stopy na bežných povrchoch. 

Napájanie vozíka z bežnej rozvodnej siete 230 V prostredníctvom 3 m kábla. 
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Rozmery 

 

Výška:         1050 mm 

Šírka:           730 mm 

Hĺbka:           440 mm 

Vozík je vybavený špeciálnou nehorľavou penou, ktorá drží tvar a do ktorej 

sa vkladajú zariadenia. Tá vytvára bezpečné miesto pre vaše tablety. 

Celková kapacita je zabezpečená pre 32 tabletov až do veľkosti 12,2 palca, 

teda 12 x 205 x 295 mm.  

Všetky oddelenia sú očíslované a vybavené signalizačnou LED diódou. 

Vozík obsahuje aj oddelenie pre prenosný počítač s konektorom. 

Veľkosť oddelenia je 100 x 340 x 520 mm. 

Dvere vozíka chránia uloženú techniku dvojbodovým uzamykaním. 

Vrchnú plochu vozíka tvorí melamínová doska so zaoblenými rohmi a čiernou 

hranou. Boky vozíka sú perforované pre dokonalú ventiláciu. 

VÝHODY získané našimi vozíkmi: 

- simultánne nabíjanie až 32 zariadení 

 (tabletov alebo smartfónov + jedného prenosného počítača) 

- každý USB port je vybavený signalizačnou diódou, ktorá zobrazuje stav 

  daného oddelenia 

- elektrický obvod ošetrený dvoma poistkami, taktiež poistkou proti preťaženiu 

- ochrana proti prehriatiu 

- systém riadeného nabíjania pre šetrné a úsporné nabitie výpočtovej techniky. 
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