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PRESSRELEASE 2009-03-20 

Ladda din mobiltelefon med stil  

 
Laddakuten lanserar för öppna marknaden en laddningsstation för mobiler, MP3-spelare, iPhones, iPods, 
digitalkameror speciellt avsedd för hotell och konferensanläggningar. Modellen har namnet Sandhamn. 
 
Det händer oss alla! Mobilbatteriet är dött just som vi ska ringa, SMS:a eller väntar på ett samtal eller ett 
meddelande. Vår egen mobilladdare kan vara många timmar bort.  
Nu kan du erbjuda dina kunder och besökare laddning av mobilen, iPhone, MP3-spelare, digitalkamera 
osv. Med sin moderna design är Laddakuten ett elegant inslag i en modern miljö. Sandhamn är en 
elegant produkt i vitlack och borstat rostfritt stål men kan fås i andra utföranden efter kundens önskemål 
för att passa i olika miljöer. 
 
Sandhamn finns på alla SAS lounger runt om i världen och 
passar utmärkt i hotell och konferensanläggningar, flygplatser, 
affärscentra, butiker, flygplatser, bensinstationer, högskolor, 
gym, hårsalonger, golfklubbar, caféer, muséer, sportarenor . . . . .  
 
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 vi  lyssnar på 
MP3-musik, skickar bilder, surfar, tittar på video och mobil-TV 
och ju mer 3G ökar, desto mer behöver batteriet laddas. De flesta 
människor har dessutom andra elektroniska apparater som 
behöver laddas regelbundet och ofta. 
 
Laddakuten samlar alla laddare och håller reda på dem och är samtidigt en läcker designad 
inredningsdetalj. Laddakuten använder de adaptrar som redan finns tillgängliga och passar därför alla 
förekommande mobilmodeller, MP3-spelare, iPhones, iPods och andra apparater och kan lätt uppdateras 
när nya modeller lanseras. 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  
Mått 26 x 24,5 x 12 cm (b h d) 

 
 
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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