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Geïntegreerd draadloos opladen zorgt voor 
comfort en gebruiksgemak

ZENS PuK 1 Draadloze Inbouw Oplader

ZENS voegt een extra dimensie toe aan kantoormeubilair die staat voor comfort en gebruiksgemak.  
Geen gedoe meer met stekkertjes en aansluitingen, maar een oplader voor mobiele telefoons  
geïntegreerd in het bureau. Je legt simpelweg de telefoon op de oplaadplek waar de telefoon wordt  
opgeladen zonder gebruik te maken van een adapter. Eenvoudig en efficiënt. 

Qi, de universele standaard voor  
draadloos opladen 
De oplader van ZENS is gebaseerd op de universele Qi- 
standaard voor draadloos opladen. Qi werkt op basis van 
inductietechnologie. 

De ZENS PuK 1 oplader is voorzien van zeven inductie-
spoelen die het signaal van het mobiele apparaat altijd de-
tecteren. Uw toestel kan daarom vrij worden gepositioneerd: 

het hoeft niet exact op de juiste plek te worden gelegd 
om te worden opgeladen.

De geïntegreerde oplader van ZENS, PuK 1 ge-
naamd omdat deze op een ijshockeypuck lijkt, kan 
op een bureau worden aangebracht. Of u nu kiest 

voor een aanpassing aan een bestaand of voor een 
volledig nieuw bureau, in beide gevallen biedt ZENS 

met de universele PuK 1 een efficiënte oplossing. 

Verbeter de kwaliteit van leven – ga draadloos!
ZENS is uw expert voor innovatief draadloos opladen. Vanuit één van de meest prominente en  
innovatieve high-tech centra van Europa ontwikkelen wij hoogwaardige technologische oplossingen 
om uw kwaliteit van leven te verbeteren.

ZENS is actief in B2B en consumentenelektronica. Wij werken samen met zowel (kantoor) meubel- 
fabrikanten als hotels, automerken en keukenfabrikanten.

In een bestaand bureau wordt van bovenaf een gat gefreesd 
waarin de oplader geplaatst wordt. Vervolgens wordt het gat 
afgedekt met een kapje dat tevens dient als aanduiding van 
de oplaadplek. Dit afdekplaatje is geheel naar wens in huisstijl 
vorm te geven. 

Verkrijgbaar:  alleen zichtbaar

Typenummer:  ZETC02N

Output:  5 Watt

Gebruik:  draadloos opladen van smartphones en smartwatches

Opbouw: ZENS PuK 1 Draadloze Oplader


