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Schneider Electric i Sverige är först i Europa att 
lansera USB C-uttag med Power Delivery-teknik  

 

  
 
 
 
 
24 maj 2022 – Schneider Electric lanserar vägguttagen Exxact USB 45W samt Thorsman F80 USB 65W i 
Sverige, som blir första land i Europa att använda den nya Power Delivery-tekniken där effekten anpassas 
efter enheten som laddas. Exxact-uttaget har både ett traditionellt USB A-uttag och ett USB C-uttag och 
Thorsman F80-uttaget har ett USB C-uttag, där USB C-uttagen är försedda med den helt nya USB Power 
Delivery-tekniken för en snabbare, säkrare och mer hållbar laddning. 
 
– USB C-uttaget är både snabbt och säkert, säger Robert Palm, Produktchef på Schneider Electric. Det är den 
nya standarden för att ladda enheter och vi är först i Europa med USB C-uttag som har Power Delivery-
snabbladdningsteknik.  

Uttaget kan ladda upp till 45 watt för Exxact-uttaget och 65 watt för Thorsman F80-uttaget, vilket optimerar 
laddningen så att högsta möjliga effekt som tillåts av den anslutna enheten uppnås. Med uttaget kan man ladda 
sin dator eller andra enheter direkt i väggen med kortast möjliga laddningstid. 

– Med USB C-uttaget behöver du inte längre använda en adapter till din dator och andra enheter, och du undviker 
risken för potentiell varmgång som annars kan uppstå i exempelvis enheter, som telefoner och datorer, av äldre 
modell, berättar Robert Palm. Du skyddar därmed din anslutna enhet mot laddningsfel och sparar samtidigt på 
miljön då ettaget anpassar effekten efter enheten. Till skillnad från ett traditionellt USB A-uttag så är USB C-
uttaget med Power Delivery-teknik ett stort steg framåt i den tekniska utvecklingen, avslutar Robert. 

Exxact-uttaget med USB C snabbladdning finns i butik. Läs mer om produkten här. 

Säljstart Thorsman F80 USB 65W juni 2022. 

För ytterligare information, kontakta: 

Karolina Wilderfalk, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.wilderfalk@se.com 

Om Schneider Electric: 
Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar 
utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. 

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. 

https://www.se.com/se/sv/product/WDE002983/usb-exxact-laddstation-2-utg%C3%A5ngar-45w-typ-a+c-inf%C3%A4lld-ip21-skruvanslutning-vit/
mailto:karolina.wilderfalk@se.com
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Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade 
produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, 
datacenter, infrastruktur och industrier. 

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans 
med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft. 

www.se.com/se 

 

Följ oss på:      

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.se.com%2Fse&data=02%7C01%7Cmalin.brant-lundin%40se.com%7C1c74ec279eb849440d3108d7384b4c53%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637039768359343381&sdata=amYsTYecNxQPNECS0Tx9bu%2BIWdmJGhYMNxb9ZoVIEP4%3D&reserved=0
https://twitter.com/SchneiderSweden
https://www.facebook.com/SchneiderElectricSE/
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://www.youtube.com/channel/UCUXV8SpxAUiuVGJm4A4ULvA
https://blog.se.com/se/

