Street Charge został już zainstalowany
w 18 miastach. Urządzenie sprawdziło się w
wielu lokalizacjach: Europa, USA, Bliski
Wschód, Australia.

Dane techniczne:
Wysokość: 381 cm
Masa: 317 kg
Średnica paneli: 160 cm
Moc ogniw: 60W
Pojemność baterii: 168Wh

Typowe lokalizacje dla urządzenia:
• Parki, tereny rekreacyjne
• Tereny komercyjne, centra handlowe
• Tereny publiczne
• Campusy akademickie
• Imprezy masowe, eventy

Skontaktuj się z nami:
Green Energy Solutions
Solec 61b/39
00-424 Warszawa
Email: energy@ecogadget.pl
WWW: ecogadget.pl
Kom. +48 510053881

FAQ
Gdzie zainstalowano ładowarnie? Mamy wiele
ukończonych realizacji na całym świecie: w parkach, na
kampusach uniwersyteckich, przestrzeniach publicznych i ulicach.

WSZYSCY POTRZEBUJĄ
ENERGII!

Trzy zintegrowane ogniwa solarne o
łącznej mocy 60Watt.

Ile energii solarnej potrzebuje? W zależności od
obłożenia średnio 4 godziny są potrzebne do pełnego
naładowania baterii.

Street Charge zaprojektowano dla
architektów, developerów, a przede wszystkim
działów PR i marketingu . Przyciąga uwagę,
jest prosty w obłsudze i wykorzystuje zieloną
energię!

Eleganckie narzędzia ekspozycji marki.

Czy Street Charge pracuje w nocy? Tak. Energia
gromadzona jest w akumulatorze. Stąd można z niej
korzystać po zapadnięciu zmroku.

Wbudowana bateria 168Wh zapewni
za-silanie po zapadnięciu zmroku.

IDEALNY DO:
• Przestrzeni promującej markę
• Promowania zielonej energii i
zwrównoważonego rozwoju

Zasila urządzenia mobilne za pomocą 6
wodoszczelnych wtyczek USB.

• Wzmocnienia innowacyjności przestrzeni
publicznej
• Eventów oraz imprez masowych

Jednorodny system, bez dodatkowych
przewodów. Podstawa do trwałego lub
tymczasowego montażu.
Łatwa instalacja.

Jak szybko ładuje telefony? Zasadniczo tak samo
jak gniazdo sieciowe. Naładowanie do pełna zajmuje
do 2 godzin.
Czy Street Charge może się przewrócić? Przy masie
blisko 400kg jest to bardzo trudne. Jak dotąd nie raportowano taich zdarzeń.
Czy istnieje ryzyko włamania do podłączonego telefonu? Street Charge dostarcza jedynie energię, a nie
dane. Nie ma takiego zagrożenia.
Gdzie zamówić Street Charge i elementy
brandingu?
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