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BU103  - Charge ’n Go 12 

In het kort: 

 Met 12 herlaadbare Power Banks. 
 Elke Power Bank kan tot 5000mAh worden opgeladen. 
 Genoeg energie om een smartphone twee keer op te laden. 
 Geeft bezoekers energie en bewegingsvrijheid.  

 

Maak jouw locatie aantrekkelijker met de 
Charge ’n Go 12. Met deze laadoplossing 
kunnen bezoekers hun mobiele apparaten 
opladen. Door het aanbieden van deze 
unieke service onderscheid je jouw bedrijf 
van concurrentie. Met deze Charging Spot 
verbeter je de customer experience en trek 
je meer bezoekers aan. 

 

On the go 
De Charge ’n Go 12  bestaat uit een laad 
station met daarin twaalf Power Banks. 
Bezoekers kunnen een Power Bank lenen 
en hiermee kan de gebruiker zich overal 
binnen de locatie begeven terwijl zijn 
mobiele apparaat opgeladen wordt. Daarom 
is deze Xtorm Spot perfect voor grote 
gebouwen en evenementen.  

 

More energy, more value 
Wanneer de Power Bank in het laad station 
staat kan deze tot 5000mAh opgeladen 
worden. Dit is meer dan genoeg energie om 
een smartphone twee keer op te laden. 
Daarom kan één Power Bank aan meerdere 
bezoekers uitgeleend worden voordat het 
nodig is deze weer op te laden. Bovendien 
is een lege Power Bank zo weer opgeladen. 

 

Kies jouw stijl  
Iedere Charge ’n Go 12 is uniek door de 
sticker die op de zijkant geplaatst wordt. 
Hiermee kun je de Xtorm Spot aanpassen 
aan je bedrijfsstijl. Je kunt er ook voor 
kiezen de Charging Spot als marketing 
instrument te gebruiken door de lege 
ruimte op te vullen met een advertentie. 
Op het moment dat je je klanten wat extra 
energie geeft, zal de aandacht direct op 
jouw merk gericht worden.  
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Opties voor personaliseren 
 

Optie 1 - Standaard 

Personaliseer het ‘advertentie’ gedeelte van 
het product met je eigen logo. 

Ga naar www.xtorm-business.com/register 
en upload je logo of eigen ontwerp. 

Gratis tot 1 augustus 2016. 

 

 

Optie 2 - Uitgebreid 

Bekijk de mogelijkheden voor het 
personaliseren op www.xtorm.eu/register en 
neem contact met ons op.  
 
Bel +31 (0) 30 635 4800 of stuur je 
aanvraag naar service@xtorm-business.com. 
 
Prijs op aanvraag 

. 

 

 

 

 

Technische specificaties  

Product nummer BU103 
EAN 8718182272512 
Afmetingen Laad Station 240 x 317 x 180mm 
Afmetingen Power Bank 85 x 170 x 24mm 
Gewicht 11Kg 
Kleur Zwart 
Input AC 100-240V / 50-60 Hz 
Output Power Bank 2x5V/1A 
Batterij capaciteit 5000mAh  
Verpakking Retail Box 
Certificaten CE, ROHS, FCC 
Inclusief 1x AC Adapter (100-240 V / 50-60 HZ)| 

1x Netsnoer (Optioneel VK/VS/EU/AUS) 
1x Charge ‘n Go laad station 
12x Power Bank (5000mAh) 
24x Ingebouwde oplaad kabels 
     1 x Apple Lightning 8 pin connecter (12,5 cm) 
     1 x Micro USB connecter (12,5 cm) 
1x Gebruiksaanwijzing 
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