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Lanaken, 17 december 2018: Lege accu’s van lampen,
kabelspaghetti of kwijtgeraakte laders zijn vanaf nu verleden tijd in
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de werkplaats. Berner introduceert deze maand een draadloze
productinnovatie voor het laden van werklampen en smartphones
waarmee het dagelijks werk van de automotive professional een stuk
aangenamer wordt. Zowel de 2 nieuwe laadpads als de
doorontwikkelde Berner lampen Pocket DeLux en X-Lux met
inductietechnologie zijn exclusief bij Berner verkrijgbaar.
Niets zo irritant als onvindbare laadkabels en vuile of zelfs
beschadigde aansluitingen. Of een werklamp die opeens leeg dreigt
te raken tijdens het werken aan een auto. De nieuwe wireless
laadpads van Berner bieden dan uitkomst!
Eenvoudige bevestiging van de laadpads
De draadloze laadpads kunnen eenvoudig en snel zowel horizontaal
als verticaal bevestigd worden. Met de twee sterke magneten aan de
achterkant kan de productinnovatie probleemloos op een magnetisch
metalen vlak gehangen worden, zoals een werkplaatswagen. Tevens
kunnen de laadpads met schroeven vastgezet worden.
De twee markeringen in het midden van de pads met positioneringsmagneten zorgen voor een correcte plaatsing van de op te laden
lamp. De dubbele Berner inductie laadpad is geschikt voor het
gelijktijdig laden van 2 lampen. Dankzij de extra USB output kunnen
ook andere apparaten aangesloten worden, zoals de bestaande
Berner werkplaatslampen en apparaten met een micro USB kabel.
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Qi technologie
Voor het draadloos laden van de werkplaatslampen maakt Berner
gebruik van moderne Qi technologie. In de Qi laadpad zit een spoel
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die een elektromagnetisch veld uitstraalt. In de lampen zit eenzelfde
spoel die de straling absorbeert. Wanneer deze tegen elkaar gelegd
worden, wordt de accu van de lamp voorzien van nieuwe energie. De
innovatieve laadpads hebben nog een bijkomend voordeel: ook
smartphones voorzien van deze technologie kunnen ermee
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opgeladen worden.
Pocket DeLux Wireless en X-Lux Wireless
De doorontwikkelde Berner Pocket DeLux Wireless en X-Lux Wireless
lampen zijn gemaakt om te worden geladen met de draadloze
laadstations. De batterij-indicator maakt het mogelijk de accustand
van de lamp op elk moment af te lezen. De rood knipperende
indicator waarschuwt de gebruiker als de accu capaciteit minder dan
25% is.
Om mooie en efficiënte resultaten te behalen, is een juiste belichting
van de werkplek vaak cruciaal. Met de dimschakelaar inclusief
geheugenfunctie kan de helderheid van de lamp individueel ingesteld
worden (50 – 400 Lumen). Afhankelijk van het gebruik is de
accuduur minimaal 2 en maximaal 8 uur.
Daarnaast beschikken beide lampen over beschermingsklasse IP65.
Daarmee zijn ze stofdicht en in de werkplaats volledig beschermd
tegen spuitwater.
Het innovatieve draadloze laadsysteem met de nieuwe
werkplaatslampen zijn niet alleen los, maar eveneens als volledige
sets verkrijgbaar: https://shop.berner.eu/be-nl/werkplaatsverlichting
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Berner is één van de toonaangevende Europese multi-channel
ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie,
gereedschappen en services aan professionals in de automotive en
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bouw. 6.500 medewerkers, waarvan ruim 4.500 in de buitendienst,
zorgen dagelijks voor een allround service.
Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte
serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment van ca.
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60.000 artikelen. Zo combineert Berner persoonlijk advies met
digitale verkoopkanalen.
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Noot voor de reactie:
Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen
met onze marktspecialist Dhr. Martin Wolters:
martin.wolters@berner.nl
Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij
Dhr. Anne-Jan Logcher van onze grafische afdeling: nlmc@berner.nl
Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer
op prijs.
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