
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCart Unifit FV 30 er en mobil 
opbevarings- og 
opladningsløsning til 30 enheder.

NoteCart Unifit er et mobilt skab til opbevaring og opladning af 
laptops, Chromebooks, tablets, iPads og tilsvarende enheder. 
Henning Larsens tegnestue står bag den nordisk inspirerede 
æstetik i designet af NoteCart Unifit serien, og designet passer ind 
i alle omgivelser.
De 4 hjul på NoteCart Unifit serien er nøje udvalgt til resten af 
designet, således at NoteCart er nem at køre med - uanset vægten 
fra de mange enheder, og gulvtype under det mobile skab. 

Alt elektronik er aflåst under drift i rummet bag i skabet, således at 
det kun er den IT ansvarlige, der har adgang hertil. Et sikkert kabel-
management system sikrer, at kabler bliver i skabet, når de først er 
monteret deri.
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LØSNINGER

• Designet til opbevaring, opladning og 
transport af op til 30 laptops, Chromebooks, 
tablets, iPads eller tilsvarende enheder.

• Skabet er robust og nemt at transportere på 
gennemtestede gummihjul.

• Kraftige håndtag på siderne, gør det nemt at 
skubbe og flytte skabet.

• Skabet har et kabel system, der sikrer 
at kablerne ikke forsvinder og at disse 
opbevares uden rod.

• Låsene i dørene foran og på bagsiden, gør at 
enhederne opbevares sikkert.

• Blæseren sikrer at opladning sker uden at 
temperaturen øges unødigt.

ENHEDER

Laptops, Chromebooks, tablets, iPads og 
tilsvarende enheder

Designet til laptops maks 54 mm i tykkelsen 
(se rumdimensioner på side 3).

TILKØB

NoteSecure 
Varenr. NC-O-SECURE

Mekanisk kodelås 
Varenr. NC-O-CODE-MAN

Termostat 
Varenr. KE-NCOO-THERMO

Timer 
Varenr. KE3-NCOO-TIMER

RUKO lås uden cylinder 
Varenr. KE-NCOO-RUKO

RUKO lås med cylinder 
Varenr. KE-NCOO-RUKOKIT

VARENUMMER

NoteCart Unifit FV 30 
Varenr. NCU-30-FV-DK

1. Opbevaring, opladning og transport, på højkvalitetshjul med kuglelejer, 
af op til 30 devices.

2. Særskilt rum bag vognen til opbevaring af strømforsyninger, 
strømpaneler og blæser.

3. Vertikale rum.

4. Kraftige håndtag, on/off knap og kabel holder på siden.

5. Nøglelås foran og på bagsiden (der medfølger 2x2 nøgler).

2

3

4

5

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

1



NoteCart Unifit FV 30
Tekniske specifikationer

DIMENSIONER UDVENDIG OPTIONER

Bredde 625 mm (805 mm inkl. håndtag)
OBS: håndtag skal 
påmonteres

Dybde 625 mm

Højde 1325 mm

VÆGT 76 kg

DIMENSIONER HYLDER 3 hylder med hver 10 rum

Bredde 45 mm

Dybde 390 mm

Højde 290 mm

TILSLUTNINGSKABEL 1,8 m Schuko/DK

VENTILATION Aktiv fan med 2600 RPM CE/RoHS

ELEKTRONIK

Hovedpanel 230V 50/60Hz 16A in 10A out maks 3680W sekventiel start 3 sek. Timer til stying af opladning

Strømpanel 2x 16 stik, 250V AC, 50/60Hz, 10A, 2500W max

LÅSESYSTEM FRONT 3 punkt låsesystem med nøgle Ruko Låsekasse

LÅSESYSTEM BAG Standard Eurolås

HJUL SPECIFIKATIONER
Elastisk gummihjul med kugle leje. 150 kg max vægt per hjul
Dia. 100 mm. EN-2532 Cert.

Sokkel

EMBALLAGE Honeycomb genbrugspap

VÆGT PAKKET 97 kg (single pakket inkl. palle)

AFSKAFFELSE Efter lokale regler
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