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Intuitív,
ergonomikus 
és egyszerű

KÉNYELMESEBB, EGYKEZES KIALAKÍTÁS 
 
Az „egykezes töltés” funkciónak köszönhetően a 
csatlakozót egy kézzel be tudja dugni az aljzatba: 
ez a funkció kényelmesebbé és egyszerűbbé teszi 
az e-driver felhasználói élményt.

EGYSZERŰ ÉS INTUITÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET 
 
Az I-CON innovatív felhasználói felülettel rendelke-
zik, amely egy kijelző és egy érintőcsúszka segít- 
ségével lehetővé teszi az üzenetek megtekintését 
és a töltési beállítások helyben történő, azonnali 
és intuitív kezelését.

A kifinomult és funkcionális 
Wallbox I-CON kialakításának köszönhetően 
tökéletesen integrálható a magán- és 
otthoni környezetbe, valamint a piacon 
jelenleg elérhető bármely szabványos, 
kompatibilis elektromos jármű tölthető vele.



INTELLIGENS 
TÖLTÉSKEZELÉS 
 
A kifejezetten otthoni töltésre 
tervezett innovatív Gewiss DLM 
(dinamikus terheléskezelési) 
rendszer lehetővé teszi, hogy 
az  elektromos járművet az 
otthonában rendelkezésre álló 
maximális teljesítménnyel töltse, 
és elkerülje az energiaszolgál- 
tatóval megállapodott korlát túl- 
lépését. A Wallbox dinamikusan 
emeli vagy csökkenti a töltési 
teljesítményt a többi háztartási 
terhelésnek (otthoni eszközök, 
világítás és egyebek...) megfe-
lelően.
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AZ I-CON MEGTALÁLHATÓ AZ OKOSTELE-
FONJÁN 
 
Az Android és iOS operációs rend-
szerekhez elérhető konfigurációs 
alkalmazás segítségével egyszerűen, 
azonnal és intuitívan elindíthatja és 
karbantarthatja a töltőállomást, ezáltal 
lehetővé téve a firmware frissítését vagy 
a diagnosztika okostelefonról történő 
elvégzését a töltőállomás megnyitása 
nélkül. 
 
Lehetővé teszi a felhasználó számára a 
töltési beállítások igény szerinti konfi-
gurálását is.

Intelligens



Az I-CON nemcsak intuitív, biztonságos és kényelmes, de könnyen telepíthető 
és karbantartható; beltéri és kültéri használatra is alkalmas, ráadásul különböző 
telepítési opciókat is lehetővé tesz.

HELYTAKARÉKOS 
KIALAKÍTÁS 
 
A mobil csatlakozó 
speciális kialakítása és 
a süllyesztett felszerelési 
lehetőség miatt ez a  
piacon kapható legkom- 
paktabb termék.

ALACSONYABB 
TELEPÍTÉSI KÖLTSÉGEK 
 
Az előírásoknak megfe-
lelően minden fali doboz 
alapfelszereltségként 
egyenáramú szivárgás 
elleni védőeszközökkel 
rendelkezik, hogy ne 
kelljen drága kiegészítő 
eszközöket* szerelni a fali 
dobozra. 
*RCD-védelem nélkül

KISEBB KÖRNYEZETRE 
GYAKOROLT HATÁS 
 
Ennek az új termékcsalád-
nak a sarokköve a fenn-
tarthatóság és a környe- 
zetre gyakorolt hatás. Az 
I-CON újrahasznosított 
alapanyagokból készül.

A kevesebb több

Számos telepítési 
lehetőség
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