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CARREGADORES POR INDUÇÃO LEGRAND

100% 
CARREGADO

Com os carregadores por indução Legrand, desfrute sem limitações do melhor da tecnologia sem fios.
Acabaram-se as baterias descarregadas! Agora, pode ouvir música, ver filmes ou manter contacto 
com a sua família, amigos e clientes sem qualquer limitação..

CARREGAMENTOS AO RITMO DA NOSSA VIDA



ZERO  
LIMITAÇÕES

Ali, onde e quando precisar, os carregadores por indução Legrand oferecem todos os dias a máxima autonomia possível, 
para que você possa levar uma vida totalmente móvel.
Tanto em casa como no trabalho, estes carregadores por indução podem ser instalados em qualquer lugar para 
permitirem carregar smartphones equipados com um recetor de carga indutora QI.
Gerido mundialmente pela associação WPC (Wireless Power Consortium), o standard QI garante a compatibilidade de 
smartphones de diferentes fabricantes com a tecnologia de carregamento por indução. Assim, também garante que 
você tenha acesso a esta solução sem limitações de conectividade.
O Grupo Legrand é membro de longa data da associação WPC e, por isso, todos os seus carregadores sem fios dispõem 
de certificação QI para garantir uma perfeita interoperabilidade com todas as marcas e modelos de telemóveis.

SEMPRE QUE NECESSITAR, ESTEJA ONDE ESTIVER…

100% PRÁTICO

100%  VERSÁTIL100% DISCRETO

100%  RESISTENTE



     

CARREGADOR DE INDUÇÃO PARA ENCASTRAR 
IP66 - IK8

ESQUEÇA OS CABOS
Seja em casa, no trabalho ou mesmo quando viajamos, gostamos de liberdade e independência.
As preocupações mais frequentes são onde carregar a bateria do telemóvel, ou onde arranjar um cabo para o 
carregador? 
Temos solução para si: coloque o seu smartphone no carregador por indução Legrand e a bateria será facilmente 
alimentada (sem fios) a qualquer momento, em qualquer lado.
Graças ao seu design resistente e com elevados índices de proteção (IP66 / IK08), é ideal para espaços públicos 
movimentados, tais como hotéis, bares, restaurantes, salas de espera, bibliotecas, etc. Além disso, também pode ser 
instalado no terraço ou ao lado da piscina.

Resistente a impactos (IK 08) 
e às intempéries (IP 66); 
Pode ser instalado tanto em 
locais interiores como ao ar 
livre.



CARREGADOR DE INDUÇÃO
PARA MECANISMOS DE ENCASTRAR

Carregue o seu smartphone de forma simples, 
sem fios; e um segundo dispositivo (como um 
tablet ou um 2.º telefone), usando um cabo na 
porta USB adicional.

SIMPLIFICAR O CARREGAMENTO
Carregar as baterias dos seus dispositivos móveis nunca foi tão fácil!
Coloque o seu smartphone no carregador por indução Legrand e o carregamento inicia-se automaticamente.
E graças à porta USB adicional que tem integrada, poderá ainda carregar ao mesmo tempo um segundo dispositivo 
móvel (ex.: tablet).
Colocado no hall de entrada, no corredor ou na bancada da cozinha, este produto permite-lhe ter sempre à mão 
uma prática e útil “estação de carga” para poder carregar o seu smartphone de forma rápida e confortável.



CARREGADOR DE INDUÇÃO
PARA INSTALAÇÃO EM MOBILIÁRIO

PRÁTICO E DISCRETO
O carregador por indução para mobiliário adapta-se na 
perfeição à sua casa ou ao seu local de trabalho.
Numa secretária ou numa mesa de apoio, na bancada 
da cozinha ou na mesa de cabeceira... é o aliado perfeito 
para o seu dia a dia.
.

Extraplano, adequado para instalação em 
superfícies horizontais (furação (Ø 80 mm).
Inclui cabo USB/micro-USB, fonte de 
alimentação móvel USB e acessórios para 
fixação ao mobiliário.
IP 44 - IK 04 - Classe II MBTS (SELV).



CARREGADOR DE INDUÇÃO INTEGRADO 
NUM BLOCO MULTITOMADAS

1 carregador de indução
2 portas USB
4 tomadas 2P+T tipo Schuko

CARREGAMENTO SEM CABOS,
SEM LIMITES E SEM OBRAS
Já não é necessário ter que procurar o cabo certo ou uma tomada livre! O novo bloco multitomadas Legrand equipado com 
carregador por indução é uma solução tecnológica completa e engenhosa.
Coloque-o sobre a sua mesa, em casa ou no escritório, e para além do seu smartphone com recetor de carga por indução 
QI, poderá ainda carregar vários outros dispositivos móveis ao mesmo tempo: o laptop, o tablet, um power bank…



CARREGAMENTOS SEM FIOS 
EM QUALQUER LUGAR, COM TOTAL LIBERDADE
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Living Light LN4285CW2

Mosaic 0 775 98(*)

Valena Life 7 531 14

Niloé Step 8 641 26

0 775 99

0 775 80

6 946 30

 

TABELA DE ESCOLHA

PRODUTOS DESENVOLVIDOS PARA TODAS AS CONFIGURAÇÕES
Os carregadores sem fios da Legrand são ergonómicos e funcionais, adaptam-se a qualquer ambiente e respondem a 
todas as suas necessidades.

(*) O carregador por indução é fornecido montado no mecanismo. Uma cor única: acabamento metálico.

PARA
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PARA ENCASTRAR
IP 66 / IK 08
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EM BLOCO
MULTITOMADAS
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Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos
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