Estação De Recarga

SmartBox e SmartBus

SmartMedia propõe novas estações de carregamento para iPad, Tablet, Netbook e Notebook,
ideal para escolas, empresas, bibliotecas, associações e todos os contextos em que é necessário
guardar, armazenar e carregar vários dispositivos simultaneamente.
Disponível em duas versões:
- Mesa ou carrinho com rodas de auto-bloqueio,
- com 12-24-32-40 alojamentos,
- com duplo ventilador e timer.
Mod. SmartBox

Atualizar, recarregar, e guardar

SmartBox é a estação de carregamento de mesa
de aço, 12 confortáveis alojamentos verticais, para
iPad, Tablet, Net & Notebook.
Com porta transparente, chave de segurança,
ventilador duplo, é uma ferramenta versátil, prático,
pouco complicado.

SmartBus
Mod. SmartBus

é o novo carrinho de aço com
quatro rodas giratórias sólidos e auto-bloqueio e
confortáveis alças embutidas lateralmente para
facilitar as viagens.
Disponível com 24, 32 ou 40 slots, com alimentação
nas versões tomadas elétricas ou com entradas USB.
Pode ser usado com qualquer tipo de dispositivo.
Dupla porta frente e traseira com chave de segurança,
tanto que pode ser aberta a 270°, tornando-se
prática, segura e fácil de manusear. Ideal para a
criação de sala de aula móvel.
Nas laterais existem ganchos para bolsas ou mochilas
e o espaço útil para recolher e colocar o cabo de
alimentação.
Certificações: CE, FCC, RoHS

*As imagens dos produtos são apenas indicativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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SmartBox

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
SmartBox é a estação de carregamento de mesa

da SmartMedia, com 12 posto de recarga, sistema de
ventilação interna com duplo ventilador para evitar
o sobreaquecimento e temporizador que permiti a
programação de carregamento.
É a proposta de uma nova versão com alimentação
através de tomadas elétricas e conectores USB.
A versão alimentado por saídas USB tem o sistema
SYNC, para dispositivos com sistema iOS, que permite
a instalação de ambos os apps, música, vídeo, livros,
book em mais dispositivos.
Posto fixo para Tablet, Ipad.

Mod. SmartBox

A versão com fonte de alimentação com tomadas elétricas tem postos extraíveis e recarrega
IPAD, Tablet, Netbook e Notebook.
Cores disponíveis: preto.
Cod.
Acomodações
Espaços N.
Alojamento removível
Dimensão alojamento (LxWxH)
Dimensão total (CxLxA)
Fonte de Alimentação
N. multi-tomadas
Sincronização
Power Manager
Temporizador
Sistema de ventilação
Rodas
peso
material
Cabo de alimentação
Acessórios fornecidos

BOX-TN12
iPad, Tablet e Notebook
12
SIM
34,5 x 432 x 303 mm
575 x 570 x 360 mm
tomadas elétricas
1
NÃO
NÃO
SIM
2 ventiladores
NÃO
Aproximadamente 20 kg
aço

BOX-T12S
iPad, Tablet
12
NÃO
22 x 223 x 325 mm
430 x 410 x 280 mm
saídas USB
1
SIM
NÃO
SIM
2 ventiladores
NÃO
Aproximadamente 15 kg
aço
1,5 mt
Manual, cartão de garantia, chave de segurança

*As imagens dos produtos são apenas indicativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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SmartBus

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
SmartBus

é o carrinho de recarga, gabinete de
alimentação e armazenamento para iPad, Tablet,
Netbook e Notebook de qualquer marca, com postos
removíveis.
Disponível com sistema de alimentação em tomadas
elétricas e portas USB, com sistema Power Manager ou
sincronização (útil para dispositivos com sistema iOS).
Os modelos com alimentação a tomadas elétricas
têm a função Power Manager que permite gerenciar
os prazos e modo de carregamento para grupos de
dispositivos para multi tomadas.
É equipado com gaveta prática para armazenar os
acessórios, possui chaves, ganchos laterais para
pendurar objetos e espaço para os cabos.
24-32-40 postos - branco / preto.
Mod. SmartBus

* Modelos cujo código termina com ‘S final, referem-se aos carros que têm a função de sincronização, específicos para dispositivos iOS
Cod.

STTN-24

STT-24S

STTN-32

STT-32S

STTN-40

acomodações

iPad, Tablet e Notebook

iPad, Tablet

iPad, Tablet e Notebook

iPad, Tablet

iPad, Tablet e Notebook

espaços N.

24

24

32

32

40

Alojamento removível

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Dimensão alojamento
(LxWxH)

34 x 310 x 428 mm

34 x 298,8 x 337,8
mm

34 x 310 x 428 mm

34 x 298,8 x 337,8
mm

34 x 310 x 428 mm

Dimensão total (CxLxA)

700 x 670 x 945 mm

700 x 600 x 945 mm

860 x 670 x 945 mm

860 x 600 x 945 mm

1020 x 670 x 945 mm

Fonte de Alimentação

tomadas elétricas

saídas USB

tomadas elétricas

saídas USB

tomadas elétricas

N. multi-tomadas

2

2

4

3

4

sincronização

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Power Manager

SIM

NÃO

SI

NÃO

SIM

Temporizador

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

sistema de ventilação

2 ventiladores

2 ventiladores

2 ventiladores

2 ventiladores

2 ventiladores

rodas

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

peso

Aproximadamente
80 kg

Aproximadamente
60 kg

Aproximadamente
100 kg

Aproximadamente
80 kg

Aproximadamente
110 kg

material

aço

aço

aço

aço

aço

Cabo de alimentação

3 mt

acessórios fornecidos

Manual, cartão de garantia, chave de segurança

*As imagens dos produtos são apenas indicativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Detalhes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
SmartBus: detalhes que fazem a diferença

Smartmedia sempre tem um olho a mais para os detalhes, a fim de tornar seus produtos
práticos de manusear, versátil, útil.
Para SmartBus identificamos certas necessidades que foram satisfeitas com pequenas
modificações na estação de recarga do SmartBus.
Lidar com envolto sólido, mas não volumosos

Rodas giratórias auto-travamento
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Espaço para recolher o cabo

Ganchos pendurar objetos

