
 
IPAN IPAN e SM FRANCE lançam primeira geração de mesas ao ar livre que carregam 

smartphones 

BORDEAUX, França, 15 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Uma função de carregamento sem fio já é 
integrada a todos os smartphones novos, reduzindo o uso de cabos. Isso levou a IPAN IPAN a 
adotar essa tecnologia com uma nova abordagem, dando aos consumidores a habilidade de 
recarregar um celular ao colocá-lo em uma mesa, com o inovador carregamento indutivo. 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, clique em:  
http://www.multivu.com/players/uk/8328251-ipan-ipan-sm-france-outdoor-table-charger/ 

Altamente popular entre os usuários por sua portabilidade, essa tecnologia, segundo a IPAN IPAN, 
será tão significativa como o Wi-Fi em áreas públicas. Carregar um smartphone na mesa de um 
terraço já está se tornando natural. 

A SM France, líder mundial de mercado em fabricação de tampos de mesa para áreas externas, e a 
IPAN IPAN, pioneira em tecnologias de carregamento sem fio, desenvolveram juntas uma nova 
geração de mesas que viabilizam o carregamento de telefones celulares. Essa joint 
venture possibilitará a adição da tecnologia de carregamento sem fio a mesas na fábrica, através de 
processos patenteados, assegurando sua inclusão. 

A IPAN IPAN afirma que o resultado é atraente com linhas bem aerodinâmicas. A SM France e a 
IPAN IPAN trabalharam juntas para garantir que a tecnologia seja pouco notável, exceto por um 
adesivo embutido, indicando sutilmente o ponto de carregamento. 

Graças a esse processo inventivo de integração, o tampo da mesa retém os recursos que, ao lado de 
seus profissionais, resultaram na formação do bom conceito da SM France, por 30 anos: 

 - Um tampo de mesa totalmente macio; 

 - Sólido e impermeável; 

 - Materiais e cores duráveis; 

 - Alta resistência ao sol, umidade e variações intensas do clima; 

 - Fácil manutenção com materiais higiênicos. 

As mesas da SM France também são equipadas com duas portas USB para telefones incompatíveis 
com carregamento sem fio. Alimentada por uma bateria integrada inteiramente à prova de água, a 
mesa se beneficia de uma capacidade de 15A/h, oferecendo aproximadamente oito dias de 
autonomia. Protegida contra roubo, a bateria recarregável é facilmente extraída graças a uma chave 
dedicada, fornecida com a mesa. Com mais de 350 modelos disponíveis, essa nova geração de 
mesas irá revolucionar terraços e áreas empresariais. 

Sobre a IPAN IPAN 

A IPAN IPAN (http://www.ipanipan.com) é uma importante empresa francesa, que se especializa em 
soluções de carregamento sem fio e que se empenha em atingir excelência nos mercados de móveis 
profissionais. Por mais de sete anos, a empresa é uma filiada ativa do Consórcio de Energia Sem Fio 
(Wireless Power Consortium). 

Sobre a SM France 

A SM France (http://www.sm-france.com) é apaixonada pela fabricação de tampos de mesa 
laminados moldados há 30 anos. A marca SM France é globalmente conhecida por sua grande 

http://www.multivu.com/players/uk/8328251-ipan-ipan-sm-france-outdoor-table-charger/
http://www.ipanipan.com/
http://www.sm-france.com/


variedade de qualidade. Ao criar um nicho de alta classe e produtos com designconstantemente 
renovado, a SM France usa madeira 100% reciclada no processo de produção. 

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/690199/IPAN_IPAN_Wireless_Charging.jpg 

 

CONTATO: Franck GAHENEAU, presidente-executivo, fgaheneau@ipanipan.com, +33556155813. 
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