Produktguide
Ett komplett premium-sortiment för laddning
& hantering av alla dina mobila enheter.

Unisynks fasta övertygelse är att alla
förtjänar fantastiska produkter och att
vår roll är att skapa dessa produkter
Alla förutsättningarna finns på plats, UNISYNK har den unika
möjligheten att kombinera avancerad kunskap kring mekanik och
produktdesign med över 30 års erfarenhet av specialiserad utveckling
och tillverkning av professionell strömförsörjning från ledande globala
producenter.
UNISYNK designar till och med elektroniken helt själva och har därmed
full kontroll över alla komponenter som rör produktens utveckling. För
att ytterligare stärka och säkerställa kvaliteten för produkten och alla
dess komponenter så har UNISYNK valt att tredjepartscertifiera sina
produkter genom det välkända tyska institutet TUV/GS.
Med detta som bakgrund kan UNISYNK ge löftet om att tillhandahålla
högpresterande, innovativa, unika och säkra laddare till dig och alla
andra som eftersöker något fantastiskt.

Kvalitet, hållbarhet & elsäkerhet
CE-märkningen: inget annat än en självdeklaration
Vad som är viktigt att komma ihåg här är att CE-märkningen enbart är en självdeklaration från
tillverkarens sida. Just denna märkning är alltså ingen garanti för varken kvalitet eller säkerhet.
Enligt EPSMA (European Power Supplies Manufacturers Association) bör följande riktlinjer följas
för att CE-märkningen på en laddare ska vara korrekt:
•
•
•
•

EMC (electromagnetic compatibility)
LVD – Low Voltage Directive
RoHS directive
ErP (ecodesign) Directive

Enligt Elsäkerhetsverket är det så mycket som 75% av laddare på konsumentmarknaden idag
som inte följer ovan kriterier fullt ut. Därför väljer UNISYNK att tredjepartscertifiera sina laddare.

Vilken slags certifiering gäller?
UNISYNK har valt att certifiera sina produkter som kopplas till elnätet med TUV/GS.
Så vad innebär det att få bära TUV/GS-certifieringen och varför är den så viktig?
• Det innebär att de tidigare nämnda CE-kriterierna följs och att dessa mäts noggrant av
oberoende tredjepart.
• Det garanterar att produkten i fråga enbart innehåller certifierade originalkomponenter.
• Alla krav och direktiv säkerställs genom slumpmässiga kontroller från tredjepart hos
tillverkande fabrik fyra gånger per år. Där testas produkten ytterligare och plockas isär av TUV/
GS för att kontrollera att alla komponenter och värden är desamma som på det ursprungliga
testprotokollet.
Om det visar sig att någon komponent har bytts ut eller att en icke certifierad komponent
adderats så förlorar tillverkaren sin licens för produktion av professionella strömprodukter.

Varför behöver vi laddare som är tredjepartscertifierade?
Den enda vägen till en garanterat säker och högpresterande laddare är genom tredjepartscertifiering. Tredjepartscertifieringen gör att produkten levererar allt den utlovar, och lite till. Med andra ord behöver du aldrig
vara orolig över att ha din UNISYNK-laddare inkopplad i vägguttaget dygnet runt, året runt.

Laddning när den är som bäst
UNISYNKs premium-sortiment för laddning av din mobila enhet.

Väggladdare

Väggladdare + lightning-kabel

Väggladdare + USB-C-kabel

Väggladdare + micro-USB-kabel

Trådlös laddplatta

2.4 Amp
Otroligt slimmad

Inbyggd kabelhantering

Tredjepartscertifierad av TUV/GS
Mobilhållarfunktion

Upplyst uttag

5 års garanti

Premium väggladdare

10 Watt
Otroligt kompakt

Chip för säker & snabb laddning
Inkl. 1 meter USB-kabel

5 års garanti

Trådlös laddplatta

Förmodligen världens mest kompakta och funktionella väggladdare
med 2.4 A. Den här laddaren har ett samspel mellan funktion och
estetik på ett sätt som gör den helt unik. Utöver att den levererar
maximalt med styrka för alla mobila enheter så har den en smart ögla
för kabelhantering samt mobilhållarfunktion genom en urgröpning i
ytterhöljet.

Väggladdare
Rek. pris: 183 kr exkl. moms

Säljes separat, men även i paketering med de olika laddkablarna som
du kan läsa mer om på nästa uppslag.

Väggladdare + micro-USB-kabel
Rek. pris: 199 kr exkl. moms

Väggladdare + lightning-kabel
Rek. pris: 279 kr exkl. moms
Väggladdare + USB-C-kabel
Rek. pris: 279 kr exkl. moms

En otroligt slimmad och kompakt trådlös laddare med
stilren design i borstad aluminium. Plattan mäter endast
ca 7 cm i diameter.
Ett unikt utformat chip hjälper till med att säkerställa en
säker laddning utan överhettning, men också en snabb
laddning utan onödiga energiförluster. Du kan med andra
ord lita på en både säker & snabb laddning på upp till 10W
med denna trådlösa laddare.

Trådlös laddplatta
Rek. pris: 239 kr exkl. moms

Kablarnas kablar
Ta en närmare titt på UNISYNKs premium-kablar för laddning.

Finns
som 1.2 m
& 2 m.

Väggladdare + lightning-kabel

Lightning-kabel

Finns
som 1.2 m
& 2 m.

Väggladdare + USB-C-kabel

USB-C-kabel

Finns
som 1.2 m
& 2 m.

Väggladdare + micro-USB-kabel

Micro-USB-kabel

Finns i både 1.2 meter och 2 meter
Kabel-klipp för smart hantering

”Moon code” blindskrift

Förstärkta anslutningsleder

Förstärkt med kevlar

Färgkodning
5 års garanti

Premium laddkablar
En otroligt slitstark, väldigt stilren och helt fantastisk laddkabel.

Laddkablar 1.2 meter

Laddkablar 2 meter

Laddkablar (1.2 m) + väggladdare

UNISYNKs premium-kabel är förstärkt på alla tänkbara sätt samt fullmatad
med värdeskapande egenskaper som clip för kabelhantering, färgkodning samt
blindskrift på kontakten.

MFI lightning
Rek. pris: 199 kr exkl. moms

MFI lightning
Rek. pris: 239 kr exkl. moms

MFI lightning
Rek. pris: 279 kr exkl. moms

USB-C
Rek. pris: 199 kr exkl. moms

USB-C
Rek. pris: 223 kr exkl. moms

USB-C
Rek. pris: 279 kr exkl. moms

Micro-USB
Rek. pris: 119 kr exkl. moms

Micro-USB
Rek. pris: 143 kr exkl. moms

Micro-USB
Rek. pris: 199 kr exkl. moms

Kablarna finns i kontakter med lightning, USB-C och micro-USB. Välj mellan
1.2 meter, 2 meter samt paketering med UNISYNKs premium-väggladdare och
kabeln som är 1.2 meter.

Laddning för flera enheter
UNISYNKs sortiment för samtidig laddning av flera enheter.

2 X laddkabel USB-C (45 cm)

2 X laddkabel lightning (45 cm)

Globis

Ställ för mobil & tablet

Tripler, svart

Tripler, vit

6 X USB
2,8 A X 6

Stilren design

Effektivt värmeskydd

3 X USB
Smart kabelhantering

3 års garanti

Multiladdare Globis
Ett monster till multiladdare. Globis utmanar
idén om att en laddare ska vara dold. Istället
omfamnar den det logiska i att en laddare
ska vara en central åtkomstpunkt i hemmet.
Med smart användbarhet, hög kapacitet
samt tidlös design blir Globis ett självklart
val för alla moderna miljöer.

2,4 A X 3

Smart upphängning

Tredjepartscertifierad av TUV/GS
Smart låsfunktion

Inkl. väggfäste

5 års garanti

Multiladdare Tripler
En unik och smart multiladdare. Med tre uttag och en total strömstyrka
på 7.2 A så kan du ladda tre tablets med maximal hastighet samtidigt.
Globis
Rek. pris: 1196 kr exkl. moms

2 X laddkabel USB-C (45 cm)
Rek. pris: 239 kr exkl. moms

Ställ för mobil & tablet
Rek. pris: 239 kr exkl. moms

2 X laddkabel lightning (45 cm)
Rek. pris: 239 kr exkl. moms

Tripler kan genom väggfästet placeras på väggen vid sängkanten eller
på baksidan av nattduksbordet, för den som vill dölja sin laddstation.
Den som föredrar en mer flexibel lösning kan istället välja att, genom
sin smarta kabellåsfunktion, hänga Tripler på ex. en bordslampa. Eller
så tar du helt enkelt med dig Tripler som en portabel laddstation.

Tripler, vit
Rek. pris: 399 kr exkl. moms
Tripler, svart
Rek. pris: 399 kr exkl. moms

Laddning för bilen
UNISYNKs sortiment för laddning av mobila enheter i bilen.

Mobilhållare trådlös laddning, dashboard

Mobilhållare trådlös laddning, windshield

Billaddare 2 X 2,4 A

Billaddare QC3 + 2,4 A

Laddkabel: lightning | USB-C | micro-USB

Qi-laddning & snabbladdning för iPhone
Producerad i Sverige

Platt 1,5 meters kabel

Mobilhållare trådlös laddning

2 X USB

2 X USB

QC3 + 2,4 A uttag

2,4 A i varje uttag

LED-indikator för bilbatteriets status

LED-indikator för bilbatteriets status

E-certifierad

E-certifierad

5 års garanti

5 års garanti

Billaddare dubbla uttag, QC3

Billaddare dubbla uttag

Premium-hållare för mobilen med ställbar höjd, vilket ger trådlös laddning av Qikompatibla telefoner i olika storlekar. Ger upp till 10W laddning och levereras med platt
kabel och kardborreband för att slippa onödigt kabeltrassel i bilen. Ansluts till USB-uttag
i bilen eller billaddare. Innehåller flera säkerhetsfunktioner bl a överhettningsskydd.

En billaddare som ger dig en kombinerad effekt
på hela 30 Watt. De första uttaget kommer med
Qualcomm Quick charge och den andra med 2.4 A.
Bonusfunktion som visar bilbatteriets status.

En billaddare som har dubbla uttag med 2.4
Ampere vardera. Ladda två enheter med full
kraft, oavsett om det är mobiler eller tablets.
Bonusfunktion som visar bilbatteriets status.

Rek. pris: 519 kr exkl. moms

Rek. pris: 239 kr exkl. moms

Rek. pris: 183 kr exkl. moms

Några ord från unisynk
UNISYNK föddes ur en passion för att skapa universella och maximalt värdeskapande
produkter för allmänheten.
Vi kombinerar säkra tekniker med mekanisk innovation och estetisk perfektion, allt
med perspektivet att förse dig som användare med en upplevelse och användbarhet
som överstiger dina förväntningar. Resultatet blir intuitiva, säkra, högpresterande och
tilltalande produkter som vid varje given prispunkt är ett överlägset alternativ till alla
konkurrerande produkter. En UNISYNK-produkt är aldrig det billigaste alternativet, men
det är alltid den produkten med högst värde i förhållande till prispunkt.
Vi är baserade i Stockholm och vårt skandinaviska ursprung reflekteras tydligt i varje
produkt. Vår passion ligger i användbara produkter, och det är vår fasta övertygelse att
fantastisk produktdesign är avskalad och vägleds endast av dess syfte.

Vi vill bidra till en mer hållbar livscykel för konsumentprodukter, och det gör vi genom
att säkerställa bästa möjliga kvalitet och säkerhet för varje komponent på varje
produkt. UNISYNK-produkter lever långt längre än dess jämförbara alternativ genom
smart ingenjörskonst, materialval, produktionsmetoder samt val av komponenter.
Vi är stolta över det industriella arv och den kunskap kring tillverkning som finns i
Sverige. Därför producerar vi majoriteten av våra mekaniska produkter i Sverige.
Alla våra mobilhållare tillverkas i Stockholm, vilket ger oss en nästintill ofelbar
kvalitetskontroll, snabb produktion och minimal miljöpåverkan då vi slipper långa
transporter.
UNISYNK är valet för konsumenter som söker efter pålitliga, säkra, intuitiva,
högpresterande och estetiskt tilltalande produkter.

Kontakta oss gärna
www.isicom.se | info@isicom.se
IsiCom AB är distributör av Unisynk.

