Chatbox Quattro tech specs

Een privé kamer in het midden
van uw open kantoor
Een volwaardige vergaderruimte in uw kantoor,
die ideaal is om te co-creëren en te brainstormen.

Verhoog uw productiviteit met 25%
Geluidsdicht

Houd uw gesprekken privé en houd
achtergrondgeluiden buiten.

Gemaakt door Silen
Gemaakt door het team achter Silen Space, de
Chatbox is een vereenvoudigde versie van onze
meest populaire telefooncel, waarbij alleen het
essentiële doel in zijn eenvoudigste functionele
vorm wordt gelaten.

Ventilatie

Chatbox maakt gebruik van een technologie
die de cabines geventileerd houdt, zodat u de
hele tijd binnen frisse lucht hebt.

Snelle montage
Het duurt ongeveer een uur voor twee mensen
om het in elkaar te zetten.

Eenvoudige montage, eenvoudige keuzes
Donkere schoonheid
Zwart biedt een opvallend visueel
accent en trekt de aandacht.

Links- en rechtsdraaiende
deur in één
U kunt de deurhandgreep op elk
moment wijzigen.

Heldere oase
Wit is een elegante en
onopvallende keuze voor kamers
met lichte tinten.

Accessoires? Check.
Whiteboard en schermbeugels
met kabelmanagement zijn
beschikbaar voor Chatbox.

chatboxbysilen.com

Chatbox Quattro tech specs

Quattro

Een ruimte om je te concentreren
of om ongestoord te telefoneren.

222 cm / 87.4 in

Het nieuwe
normaal

213 cm / 83.9 in

194 cm / 76.2 in

LUCHTSTROOM

Een stille ruimte
om creativiteit
te laten bloeien

STILLE FAN
LED LICHTEN
WHITEBOARD

SCREEN STEUNEN

GELAKT
PLAATSTAAL

BOOKING
GLASHOUDER

Betaalbaar en toch gestroomlijnd

2 personen + 2 uur

De Chatbox wordt rechtstreeks van onze
fabriek naar u verzonden, in platte
verpakking, waardoor hij betaalbaarder is
dan andere telefooncellen.

Geen installateur nodig om
Chatbox op te zetten. Bel
gewoon je vriend voor een
beetje hulp. Klaar!

Duurzaam betekent duurzaam
Doordachte vorm, constructie en
materiaalkeuze zorgen voor een lange
levensduur. Bovendien kunt u hem
dankzij de eenvoudige montage en
demontage meenemen naar uw
volgende kantoorruimte.
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Quattro Tech specs
ALGEMENE PRODUCT INFO
Afmeting buitenkant 231x 222 x 194 cm
83.9 x 87.4 x 76.2 in
(BxHxD)
Afmeting binnenkant 200 × 204 × 168 cm
78.7 × 80.3 × 73.3 in
(BxHxD)
Gewicht (netto)

980 kg / 2160 lbs

Geluidsreductie

34 db (metingen ter plaatse overeenkomstig ISO 16283-1)

Deur handigheid

links- en rechtsdraaiende deur ineen

Kleur exterieur

zwart of wit

Kleur interieur

donkergrijs

Luchtventilatie

lunchtcirculatiesysteem met laag verbruik (max 10.2 W)

Luchtstroom

lucht circulatiesnelheid is meer dan 85 l/s (306 m³/h) (180 ft³/min)

Verlichting

energiezuinige LED verlichting (56 W, 4000 K, 4480 lm)

Stopcontacten

1 x 110-240 V + 2 x USB 5V

Netsnoer

3 mtr. 9 ft 10 in

Materiaal buitenzijde gelakt plaatstaal
Glas

geluidswerend gelaagd veiligheidsglas

Vloer

antistatisch en vlekbestendig laagpolig tapijt voor openbare ruimtes, EN 1307

Akoestisch oppervlak akoestisch Echo Vrij paneel
Verstelbare glijders

makkelijk waterpas maken vanuit de cabine

ACCESSORIES
gelamineerd magnetisch oppervlak

Whiteboard

Monitor wandbeugel universele houder overeenkomstig VESA standaard, voor monitor max
32" (monitor niet inbegrepen)
Booking houder

Glashouder voor een tablet t.b.v. reserveringen (tablet excl.)

VC klaar

gebruiksklaar voor video conferences
incl. de benodigde poorten en houders/beugels

VC systeem

video conferentiesysteem met schermhouder (excl. scherm)

OPTIES MEUBILAIR
Sofa set

Een besloten vergadering in alle comfort en stilte

Standaard
stof

low-back sofas, 4 st.
POD CS, 100% Trevira
lichtgrijs/donkergrijs/zwart
geïntegreerde tafel met antibacterieel laminaat.
Verplaatsbare laptoptafel in zwart melamine.

kleur
Tafel
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