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EDA Multi-Charger Cabinets

De CarComm Rugged EDA Multi-Charger Cabinet is de perfecte 
oplossing voor grote en middel-grote bedrijven welke een groot 
aantal mobile devices willen opbergen en opladen.

De kasten zijn verkrijgbaar in diversen formaten en hebben een capaciteit om maximaal 210 devices per kast 
op te bergen. Het ergonomische design maakt het mogelijk om een groot aantal devices op te bergen en 
op te laden in een kleine ruimte.

De kasten worden op maat geproduceerd om zo EDA’s, Smartphones, Tablets of een mix hiervan veilig op te 
bergen. U kunt ook uw eigen 19” compatible rack mount devices in de kast integreren. Zoals bijvoorbeeld 3rd 
Party solutions als wireless routers, switches, hotspots, server systemen of telefoon centrales.

De kasten zijn afsluitbaar, dit voorkomt dagelijks een groot aantal ergernissen zoals misplaatste, verloren of 
beschadigde mobile devices. De kast heeft een actief koelsysteem, welke de kans hardware storingen vermindert 
en de levensduur van de batterij ten goede komt. In de kast zijn interne power distribution units (PDU’s) met 
overspanningsbeveiliging geïntegreerd. Door het gebruik van de interne PDU’s in de kast, is slechts één stopcontact 
vereist. De kasten kunnen worden geleverd met stroomkabels voor de EU, UK, VS of AUS regio.

De oplossing voor het opladen en opbergen van al uw mobile devices

Apple    Blackberry    Bluebird Pidion
CAT    Handheld    Honeywell    HTC    
Huawei     Intermec    LG    Microsoft     
Motorola    Symbol    Zebra    
Nokia   PSION    RugGear    Samsung   
Sonim    Sony    Unitech    ZTE

Laad tot maximaal 210 devices tegelijkertijd op
Ergonomisch design
Kostenefficiënte oplossing
Vermindert het aantal mobile devices in de reparatie cyclus
De mobile devices worden veilig en correct opgeborgen
Toestel specifieke houders zorgen ervoor dat de mobile devices
veilig gedocked worden en de accu geladen wordt
Afsluitbare kast, voorkomt verloren en misplaatste devices
Het geïntegreerde koelsysteem voorkomt hardware storingen en
 helpt de vermindering van de batterij refresh frequentie
Verbeterd de levensduur van de accu van de mobile devices
Vermindert het aantal benodigde stopcontacten significant
Het is mogelijk een router of local hotspot in de kast te integreren
OEM / ODM aanvragen zijn welkom

Beschikbaar voorKenmerken


