
Solid Simplicity



DEFA Solid - Solid Simplicity
En solid og praktisk hjemmelader som gir deg den effekten 
du trenger. 

DEFA Solid har et robust design som er laget for tøffe forhold. Med en 
integrert ladekabel og et intuitivt display med energisparing får du en 
enklere ladehverdag med mulighet til å redusere kostnader knyttet til lading. 
Lader du med stikkontakt i dag, kan DEFA Solid enkelt monteres på samme 
strømpunkt av en elektriker.

Robust ladeløsning 
Ladeenheten har en slank design i solid aluminium, med integrert 

ladekabel som beholder fleksibiliteten selv på kalde dager. Opptil 4,6kW

Energisparing 
Ta styring på strømforbruket ved å aktivere EcoMode med den intuitive Select-
knappen på displayet. Du kan sette ned ladeeffekten når du vet at strømmen er 

dyrest. Velg mellom 4,6kW, 3,6kW eller 2,3kW hvis ladestasjonen er satt til 20A.

Utnytt eksisterende infrastruktur 
Lader du med stikkontakt eller industrikontakt idag er det veldig enkelt 

for din elektriker å koble DEFA Solid til eksisterende strømuttak.

Enkel og fleksibel installasjon
Rask montering med medfølgende veggbrakett, innebygget vater og 

hurtigkobling.  Sett strømverdi med integrert posisjonsbryter. Kan enkelt 
kobles til eksisterende infrastruktur som stikkontakt eller industrikontakt 

med fleksibel innføring av strømkabel.

Enkel i bruk
DEFA Solid har et intuitivt grensesnitt, 
med en av/på knapp som også benyttes 
for energisparing. Med integrert kabel 
er tilkobling enklere, og du kan kveile 
kabelen rundt ladeenheten når den ikke 
er i bruk.

Integrert ladekabel 
DEFA Solid har en 6 meter integrert 
ladekabel som gir deg optimal bruker-
vennlighet. Med det smarte lokket 
unngår du at snø og vann samler seg 
når kabelen er tilkoblet.



For mer informasjon, kontakt DEFA på +47 32 06 77 00 
eller besøk defa.com

Laget for ekstreme forhold. 
Ladekabelen holder seg fleksibel selv 
i ekstrem kulde. Dette gjør den mye 
enklere å håndtere, kveile og lagre 
når temperaturene er lave.

712268 - Docking Type 2

Den integrerte ladekabelen kan vikles 
rundt ladeenheten, eller du kan også 
bruke eConnect-dokkingen for å holde 
ladekabelen ryddig når den ikke er i bruk.

                     Docking Type 2
Enkelt oppheng for kabelen


