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Alltid ström tillgängligt 
Klassikern ELKO RS kompletteras med smart USB-laddare 
 
ELKOs klassiska strömställarserie RS uppdateras ständigt och nu lanseras ett USB-
ladduttag. Praktiskt såväl hemma som på kontoret.     

Mängden elektronik som laddas eller drivs via USB-standarden ökar oavbrutet. ELKOs USB-
laddare i RS-serien innebär ständig tillgång till ström och gör att separata laddare blir 
överflödiga. 
 
– RS-serien har varit med sedan 1989 och återfinns i en stor mängd hem, arbetsplatser och 
offentliga lokaler. I takt med teknikutvecklingen har vi ständigt uppdaterat serien och den är 
lika aktuell idag som vid introduktionen. Och nu är det dags för ett smart USB-ladduttag, 
perfekt för såväl renoveringen som vid nyinstallationen, säger Olle Nordström, produktchef 
på ELKO. 
 
USB-ladduttaget i RS-serien har plats för två samtidiga förbrukare.   
 
 

 
Fakta USB-ladduttag 
USB-ladduttag med dubbla uttag i RS-serien. För infällt 
montage i apparatdosa alternativt utanpåliggande med 
förhöjningsram eller i hörnbox. 5V DC/ 1400mA. 
Tillverkad av halogenfri termoplast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kort om ELKO 
ELKO är en av Skandinaviens ledande producenter av elmaterial och har i över 60 år levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO 
står för hög kvalitet och hållbarhet. ELKO erbjuder innovativa produkter med en modern design inom tre områden; starkström, 
kommunikation och kontroll. Företaget har 200 personer anställda i Norden med huvudkontor i Oslo samt dotterbolag i Sverige. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Olle Nordström, ELKO AB, tel: 08-449 27 08, e-post: olle.nordstrom@elko.se 
 
För praktiska frågor, kataloger och bilder kontakta: 
David Karlsson, Manta PR, tel: 070-601 29 29 e-post: david.karlsson@mantapr.se 
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