
SCHUKO USB 
El och USB i samma vägguttag

ABB:s patenterade vägguttag 
SCHUKO USB gör att du inte 
längre måste leta efter flera 
olika laddstationer för dina elek-
troniska apparater. På ett fast 
ställe i huset kan du ladda med 
både vanlig elkabel och med 
USB-kabel från en och samma 
enhet. IMPRESSIVO SCHUKO-/USB-uttag 

med vit glasram.



                          

Typ E-nummer Beskrivning vägguttaginsats (exklusive ram) Förpackning

20EUCBUSB-214 18 150 04 Vägguttag, envägs med USB-laddare, Jussi, vit 1

20EUCBUSB-84 18 150 09 Vägguttag, envägs med USB-laddare, Impressivo, vit 1

20EUCBUSB-81 18 150 05 Vägguttag, envägs med USB-laddare, Impressivo, antracit 1

20EUCBUSB-83 18 150 08 Vägguttag, envägs med USB-laddare, Impressivo, aluminium 1
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ABB:s patenterade vägguttag SCHUKO USB gör att du inte 

längre måste leta efter flera olika laddstationer för dina elek-

troniska apparater. På ett fast ställe i huset kan du ladda med 

både vanlig elkabel och med USB-kabel från en och samma 

enhet.

Laddning av alla elektroniska apparater som mobiltelefon, 

kamera eller MP3-spelare blir nu väldigt enkelt. Den i vägg-

uttaget inbyggda USB-laddaren är försedd med kontakt av 

A-typ och kan belastas med maxström 0,7A.

Laddaren är kompatibel med USB-, iPod- och iPhoneapparater 

och är elektroniskt kortslutnings- och överbelastningsskyddad.

Primärt 230VAC, sekundärt 5VDC / 0,7ADC, kapslingsklass 

IP20. 

SCHUKO-/USB-uttaget finns i produktserierna Jussi och 

Impressivo. Täckramarna beställs separat.  

Jordat, infällt envägsvägguttag med USB-laddare

Vann priset ”Bästa elnyhet”

ABB:s kombinerade vägg- och USB-uttag vann under Elmässan 

i oktober 2013 den åtråvärda titeln ”Bästa elnyhet”. Varje år får 

besökarna på Kistamässan rösta fram branschens mest inno-

vativa elnyhet. I hård konkurrens med 26 andra tävlingsbidrag 

röstades ABB:s vägguttag SCHUKO USB fram som vinnare.

Motiveringen var baserad på några av besökarnas kommentarer: 

”Fantastiskt smidig helt enkelt”, ”En smart lösning på ett osmart 

problem” och ”Spänning när och där du behöver den”.

Produkten är i grunden ett vanligt jordat envägsuttag som har 

kombinerats med USB. Insatsen finns i två olika designutföran-

den och kan kombineras med täckramar i flera olika material 

och färger. Ramarna beställs separat.

Jussi och Impressivo vägguttaginsats kan 

kompletteras med täckramar i olika varianter.


