
Charging Carts 
voor Tablets, Chromebooks en Laptops



AVerCharge C20i
Intelligente oplaadkar voor maximaal 20 devices

• Flexibel in te zetten oplaadkar
• Goed doordacht kabel management
• Intelligent oplaadsysteem
• Heeft weinig ruimte nodig
• Verstelbare schapverdelers
• 10 jaar garantie op de kar en 5 jaar op elektrische delen
• Onsite service en reparatie

Ontworpen voor 20 devices

Tot wel 20 tablets, laptops of Chromebooks, 
gelijktijdig opladen. 

Verstelbare schapverdelers

De AverCharge C20i beschikt over 
verstelbare schapverdelers, zodat het 
mogelijk is om verschillende formaten 
devices passend op te bergen.

Ook geschikt voor grotere formaten

Het speciale ontwerp biedt u een diepte 
van maar liefst 41,9 cm en een dikte maat tot 
wel 4,375 cm.

Dikte 4,375 cm:  Max. 16 devices 

Dikte 3,988 cm: Max. 18 devices

Dikte 3,615 cm: Max. 20 devices

14”



Intelligent opladen

De C20i berekend zelf de meest veilig 
oplaadcyclus zodat alle devices eff iciënt 
worden opgeladen en piekspanning wordt 
voorkomen.

Compacte oplossing

De C20i heeft maar weinig ruimte nodig. 
Met een breedte van slechts 69 cm is de kar 
overal te plaatsen.

Revolutionair kabel management

Het uiterst slimme “Cutting-edge”

systeem zorgt ervoor dat de kabels

voor de devices keurig op hun plaats blijven.

69 cm



AVerCharge C36i
Intelligente oplaadkar voor maximaal 36 devices

• Flexibel in te zetten oplaadkar
• Goed doordacht kabel management
• Intelligent oplaadsysteem
• Heeft weinig ruimte nodig
• Verstelbare schapverdelers
•  10 jaar garantie op de kar en 5 jaar op elektrische delen
•  Onsite service en reparatie

Ontworpen voor 36 devices

Tot wel 36 tablets, laptops of Chromebooks, 
gelijktijdig opladen. 

Verstelbare schapverdelers

De AverCharge C36i beschikt over instelbare 
schap verdelers, zodat het mogelijk is om 
verschillende formaten devices op maat op 
te bergen.

Ook geschikt voor grotere formaten

Het speciale ontwerp biedt u een diepte 
van maar liefst 41,9 cm en een fl exibele dikte 
maat tot wel 4,375 cm.

Dikte 3,988 cm: Max. 26 devices

Dikte 3,615 cm: Max. 36 devices



Intelligent opladen

De C36i berekend zelf de meest veilig 
oplaadcyclus zodat alle devices effi  ciënt 
worden opgeladen en piekspanning wordt 
voorkomen

Compacte oplossing

De C36i heeft maar weinig ruimte nodig. 
Met een breedte van slechts 98 cm is de kar 
overal te plaatsen.

Revolutionair kabel management

Het uiterst slimme “Cutting-edge”

systeem zorgt ervoor dat de kabels

voor de devices keurig op hun plaats blijven.

98 cm



Specificaties

Device Capaciteit tot 20 max. iPads, tablets, 
Chromebooks en/ of laptops tot 14’’

LED Indicator solid blauw: opladen

Afsluitbare deuren ja, middels een 3 puntssluiting Oplaad Type Intelligent laadsysteem

Aantal schappen 2 Schuifbare schappen nvt

Kabelmanagement Individuele AC adapter 
compartimenten en AVer 
gepantenteerde kabel grendel

Beveilingshaak ja

Zwenkwielen ja, 12,7 cm vergrendelbare 
rubberen wielen

Intelligent 
laadsysteem

ja

Extra stopcontact Totaal outlet 2-poorts:

100-120V ~ 50/60Hz, 4A

200-240V ~ 50/60Hz, 2A

Energie systeem AC IN:

100-120V ~ 50/60Hz, 12A

200-240V ~ 50/60Hz, 8A

PWR Strip (x2) 20-Port Total

100-120V ~ 50/60Hz, 8A

200-240V ~ 50/60Hz, 6A

Cart afmeting H =  103,6 cm

W = 68,6 cm

D = 63,7 cm

Verstelbare 
schapverdeler 
afmeting

H = 33 cm

W = 4,375 cm 16 devices

W = 3,988 cm 18 devices

W = 3,615 cm  20 devices

D = 41,9 cm

Cart gewicht 76 kg Garantie 10 jaar mechanische 
componenten

5 jaar elektrische componenten

AVerCharge C20i



Specificaties

Device Capaciteit tot 36 max. iPads, tablets, 
Chromebooks en/ of laptops tot 14’’

LED Indicator solid blauw: opladen

Afsluitbare deuren ja, middels een 3 puntssluiting Oplaad Type Intelligent laadsysteem

Aantal schappen 2 Schuifbare schappen ja

Kabelmanagement Individuele AC adapter 
compartimenten en veilige 
kabelkanaal

Beveilingshaak ja

Zwenkwielen ja, 12,7 cm vergrendelbare 
rubberen wielen

Intelligent 
laadsysteem

ja

Extra stopcontact ja, 2 landspecifi eke contacten, 
2 verschillende vermogen 
specifi caties aangegeven per regio:

AC 100V ~ 120V, 50 / 60Hz, 4A

AC 220V ~ 240V, 50 / 60Hz, 2A

Energie systeem 3 gegroepeerd stekkerdozen met 
onafhankelijke circuit beveiligd 
tegen overbelasting

AC 220V~240V, 50/60Hz; input: 
8A, output: 6A

AC 100V~120V, 50/60Hz; input: 
12A, output: 8A

Cart afmeting H =  88 cm

W = 97,7 cm

D = 60 cm

Verstelbare 
schapverdeler 
afmeting

H = 26 cm

W = 3,4 cm

D = 36 cm

Cart gewicht 80 kg Garantie 10 jaar mechanische 
componenten

5 jaar elektrische componenten

AVerCharge C36i
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