
     

KABLOSUZ YAŞAM
Evde veya seyahatte daha fazla özgür olun!
Taşınabilir şarj cihazını veya kablonuzu unuttuğunuz için endişelenmeyin. 
Mobil aygıtlarınızı kablosuz şarj cihazına yerleştirerek dilediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. 
Darbelere karşı dayanıklı ve su geçirmez tasarımı ile restoranlar, bekleme odaları, kütüphaneler veya oteller 
gibi halka açık alanlarda kullanılabileceği gibi veranda altlarında veya havuz kenarlarında bile kullanılabilir.

Darbelere (IK08), sıvıya 
ve toza (IP66) karşı 
yüksek korumalı tasarımı 
sayesinde dış mekânlarda 
kullanım için idealdir.

Sıva altı montaj
Sistem Armada - 0 776 99L



Sıva altı montaj
Sistem Armada - 0 775 98
Living Now - KW4286CW2
Living Light - LN4285CW2

Telefonunuzu kablosuz olarak şarj ederken,  
A tipi USB şarj çıkışı ile de tabletinizi bir kablo 
aracılığı ile aynı anda şarj edebilirsiniz. 

KOLAYCA ŞARJ EDİN
Mobil cihazlarınızı şarj etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Mobil cihazınızı sadece kablosuz şarj cihazına yerleştirin. 
Başka hiçbir işlem yapmadan cihazınız otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır. 
Ayrıca sahip olduğu USB şarj çıkışı ile de tabletinizi veya başka bir mobil cihazınızı da aynı anda şarj edebilirsiniz. 
Koridorlarda, oturma alanlarında, mutfak veya yatak odasında, kısaca yaşam alanınızın neresinde olursanız olun hızlı ve 
kolay şarjın rahatlığını yaşayın.



Mobilya üzerine montaj
Sistem Armada - 0 776 40L

PRATİK VE UYUMLU 
Mobilyalarınız ile mükemmel uyum sağlayan Legrand kablosuz 
şarj cihazıyla ofiste ve evde hayatınızı daha da kolaylaştırın.
Çalışma alanlarında yoğun geçen mesai saatlerinde mükemmel 
bir yardımcıdır. Yatak odasında veya otel odalarında yatak 
başlarında yanı başınızda yer alır. Kompakt yapısı ve kaymayı 
önleyici üst yüzey tasarımı ile oldukça kullanışlıdır. 

Yalnızca 8cm çapında bir alana 
yerleştirilir. İçinden çıkan montaj 
aksesuarları ve adaptörü ile hızlı ve 
güvenli bir kuruluma imkân sağlar.
IK 08 - IP 44 - Class II SELV.



Masaüstü kullanım
Grup Priz Çözümleri - 6 945 06

KABLOLARDAN KURTULUN
Mobil cihazınızı kablosuz ve ya USB A ve USB C tipi çıkışlardan birini kullanarak şarj edin.

Kaydırmaz özellikli açılı şarj yüzeyi
sayesinde bildirimlerinize ve
mesajlarınıza cihazınız şarj
olurken de hızlıca ulaşın.
IK 04 - IP 20



HAYATIN
HER ALANINDA

İhtiyaç duyduğunuz her yerde, istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz Legrand kablosuz şarj cihazları ile   
kendinizi daha fazla özgür hissedin.
Evde, ofiste, otelde, kütüphanede veya dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz Legrand kablosuz şarj cihazları ile  
QI standardı endüksiyonlu şarj alıcısı ile donatılmış akıllı cihazlarınızı güvenle şarj edebilirsiniz. 
QI standardı, farklı üreticilere ait akıllı cihazların kablosuz olarak şarj edilebilmesine olanak tanır.     
Size de bağlantı sınırlaması olmadan teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak kalır. 

İHTİYACINIZ OLAN HER YERDE YANINIZDA...

100% PRATİK

100%  FONKSİYONEL 100% KULLANIŞLI

100% DAYANIKLI



KABLOSUZ ŞARJ İLE 
HER YERDE ÖZGÜR OLUN
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SEÇİM TABLOSU

TÜM ALANLAR İÇİN UYGUN ÇÖZÜM
Legrand kablosuz şarj cihazları hayatın her alanına adapte edilebilen ergonomik tasarım ve fonksiyonel kullanım 
özellikleri ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 

Sistem
Armada

0 775 98(1)

0 776 99L
IP66 Koruma

Living Now
Bticino

KW4286CW2(1) (3)

Living Light
Bticino

LN4285CW2(1)

SIVA ALTI 
MONTAJ

LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
Fabrika-Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No:112
41480 Gebze-KOCAELİ

Tel: (262) 648 90 00 (pbx)
Faks: (262) 751 12 57 - 751 12 67

(1) Kablosuz şarj cihazı kendi mekanizması ile
birlikte sevk edilir.
(2) Mobilya üzerine montaj kiti ile birlikte sevk edilir.
(3) Farklı renk ve ürün seçenekleri için lütfen satış
ofisimize danışınız.

Sistem
Armada

0 776 40L (2)

Grup Priz
Çözümleri

6 945 06 (3)

MOBİLYA
ÜZERİNE
MONTAJ

MASAÜSTÜ
KULLANIM



100%

KABLOSUZ ŞARJ İLE 
HER YERDE ÖZGÜR OLUN

LEGRAND KABLOSUZ ŞARJ CİHAZLARI



LEGRAND KABLOSUZ ŞARJ CİHAZLARI

100%

Legrand kablosuz şarj cihazları ile en iyi kablosuz şarj deneyimini yaşayın. Herhangi bir kısıtlama 
olmadan müzik dinleyin, film izleyin, aileniz, meslektaşlarınız veya müşterilerinizle temasta kalın. 
Hayatı kaçırmayın!

HAYATA BAĞLANIN


