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Geïntegreerd draadloos opladen zorgt voor 
comfort en gebruiksgemak

ZENS PuK 3 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 apparaten  
geïntegreerd in het bureau. Plaats uw smartphone op de tafel en het opladen begint vanzelf,  
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 univer-
sele Qi-standaard voor draadloos opladen. Qi  
werkt op basis van inductietechnologie. 

De ZENS PuK 3 oplader is voorzien van één 
zeer grote inductiespoel die het signaal van het 

mobiele apparaat altijd detecteren. Uw toestel kan daarom vrij 
worden gepositioneerd: het hoeft niet exact op de juiste plek 

te worden gelegd om te worden opgeladen.

De Qi-standaard zit geïntegreerd in een groot aantal mobiele 
toestellen. Indien een toestel (nog) niet voorzien is van Qi 

technologie, biedt ZENS een eenvoudige oplossing waarmee 
deze technologie aan het toestel kan worden toegevoegd. 

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) meubelfabrikanten 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. 

Bij nieuw meubilair wordt van onderaf een gat gefreesd. De PuK 3 wordt daar op 
een unieke manier in gemonteerd, zonder dat extra boren, schroeven of lijmen 
noodzakelijk is. De PuK 3 is van boven op het bureaublad niet zichtbaar en heeft 
dus geen invloed op de uitstraling van het kantoormeubilair. Eventueel kan de 
oplaadplek middels een subtiele sticker of opdruk weergegeven worden.

Technische gegevens ZENS PuK 3
Verkrijgbaar:  zowel zichtbaar als onzichtbaar

Typenummer:  ZETC05N

Output:  15 Watt

Gebruik:  Fast charging: laadt mobiele apparaten tot  

 15W snel en draadloos op
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