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Ladda din mobiltelefon med stil
Laddakuten lanserar en ny, väldesignad laddningsstation för mobiler, MP3-spelare, iPhones, iPods mm
Den nya modellen har fått namnet Fisken.
I varje hem finns flera mobiler, MP3-spelare, iPods, iPhones, mm som behöver laddas ofta. Laddakuten
lanserar nu Fisken, en produkt som gör det möjligt för varje familjemedlem att samla alla sina laddare på
ett ställe. Eller kanske man har en gemensam Fisken och behöver inte leta efter var mammas, pappas,
Emils och Lisas laddare tog vägen. Dessutom är Fisken en roligt designad produkt som pryder ett vackert
hem.
Idag finns över 9 miljoner mobiltelefonabonnenter i Sverige och användningen
bara ökar tack vare nya avancerade funktioner och tjänster. Vi använder
mobiltelefonen mer idag än någonsin förr, inte bara till att prata med utan för
att lyssna på MP3-musik, skicka bilder, surfa, titta på video och mobil-TV. Även
om standby-tiden är lång på en modern telefon, så gör det ökande musikspelandet, surfandet och rörliga bilder att det går åt mer och mer ström när
mobilen används. Ju mer 3G ökar, desto mer behöver batteriet laddas. I varje
hem finns dessutom andra elektroniska apparater som behöver laddas
regelbundet och ofta.
Laddakuten samlar alla laddare och håller reda på dem och är samtidigt en
snygg designad inredningsdetalj i hemmet.
Laddakuten använder de adaptrar som redan finns hemma och passar därför
för alla förekommande mobilmodeller, MP3-spelare, iPhones, iPods och andra
apparater och kan lätt uppdateras när man skaffar nya modeller. Flera
apparater kan laddas samtidigt.

TEKNISKA DATA
6 mobiler eller andra elektroniska apparater kan laddas samtidigt
Passar för alla mobiler, MP3-spelare, iPhone, iPod osv
Lätt att anpassa till olika apparater och nya modeller
Oöm och lättplacerad
230 V, effektbehov < 15 W
Längd 70 cm

Laddakuten tillverkas av dotMobile AB, som förutom konsultverksamhet i affärsutveckling tillverkar och
marknadsför egna produkter främst inom data och telekom. Namnet Laddakuten är varumärkesskyddat hos PRV.
Mer information finns på www.laddakuten.se
Kontaktinfo och bilder med hög upplösning: info@laddakuten.se eller telefon 070 – 513 14 24.
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