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Ochno omdefinierar synen på enkelhet, skalbarhet och hållbarhet – genom att presentera 
ett och samma system för strömförsörjning, kommunikation och video; Ochno Flexibla 
Arbetsplatser. Ochno förändrar hur den uppkopplade världen kommer att se ut. Vi vänder 
och vrider på det vi har runt omkring oss för att forma en smidig användarupplevelse. 
Visionen är att kabelsanera och helt eliminera komplexitet vid användande av teknik. 
Vår infrastruktur bygger på att allt inkopplat blir uppkopplat och automatiserat, genom 
en enkel plug and play lösning. Ingen fackkunskap krävs, vem som helst kan installera. 
Infrastrukturen kan användas för alla typer av enheter; från IT-utrustning, ljud och bild, till 
belysning och sensorer, och innebär hållbarhet på sikt eftersom inga onödiga kabelutbyten 

behöver ske. 

Ochno möjliggör distribution av lågspänd likström samtidigt som videosignal och 
internetuppkoppling tillhandahålls – i en och samma kabel. Tekniken revolutionerar 
därmed möjligheterna att enkelt ansluta datorer, telefoner, givare, lampor och andra 
enheter som behöver strömförsörjning och kommunikation. Förutom smartare, 
snyggare och attraktivare arbetsplatser, erbjuder vår mjukvaruplattform Ochno 
Operated möjligheter att energioptimera, analysera och styra alla anslutna enheter, 

vilket bidrar till ett långsiktigt hållbarhetstänk.
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OCHNO POWER DESKTOP

Ochno Power Desktop, vår arbetsplatslösning, ersätter 
i princip alla kablar som används i och på ett skrivbord. 
Slut på krånglande uppkopplingar, kabeltrassel och röriga 
skrivbord. Inte heller behövs speciella dockningsstationer 
till olika typer av laptops. Allt är plug and play med våra 
kontakter, Ochno Socket, så länge utrustningen har en 
USB-C anslutning. Givetvis kan även mobiler, monitorer, 
skrivbordsbelysning, ljus-/ljud-/luftsensorer med flera 
enheter kopplas in direkt i Ochno Socket. Clean Desk i sin 
rätta bemärkelse.

OCHNO POWER CONFERENCE

Ochno Power Conference, vår konferensbordslösning, 
ger laddning, internet och smidig video-switch, snyggt 
inbyggt i ett konferensbord utan kabelhärvor. Alla runt 
konferensbordet får laddning och internet, samtidigt som 
det går att skifta vilken bild som går till extern skärm eller 
projektor genom en enkel knapptryckning vid respektive 
laptop, surfplatta eller smartphone.

OCHNO OPERATED

Genom att utnyttja kapaciteten hos USB-C-protokollet 
skapar vi en infrastruktur som inte bara driver dina 
enheter med allt de behöver, utan också skapar stora 
miljöfördelar och ger dig kontroll med otrolig precision, 
samt en mångsidig plattform som ökar säkerheten. 
Ochno Operated skapar obegränsade möjligheter för en 
bättre användarupplevelse och en enkel automatiserad 
värld, fokuserad runt människans välbefinnande.

Ochno Operated löser på ett enkelt sätt den digitala 
transformationen för anslutna arbetsplatser. Vår vision 
kabelsanerar och tar bort komplexiteten i dagens teknik. 
Genom att bygga på avancerad teknik skapar vi en ny, 
men bekant upplevelse, som inte liknar någon annan. 
Arbetsplatser startar omedelbart så snart du sätter en 
kabel i din dator eller telefon, belysningen anpassas 
dynamiskt hela dagen med fokus på människans 
dygnsrytm och välbefinnande, och data i realtid målar 
upp bilder som du aldrig sett tidigare, för att ytterligare 
optimera för användarna.

Ochno finns tillgängligt att beställa idag med färdiga 
produkter och lösningar; vi erbjuder leverans via egen 
Shop Ochno eller via våra auktoriserade återförsäljare.



Ochno AB, Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås
contact@ochno.com

www.ochno.com

FORMA FRAMTIDEN TILLSAMMANS MED OSS

Ochno omdefinierar hur den uppkopplade världen kommer att se ut. Vi vänder och 
vrider på det vi har runt omkring oss för att forma en smidig användarupplevelse. 
Visionen är att kabelsanera och helt eliminera komplexitet vid användande av teknik. 
Vår infrastruktur bygger på att allt inkopplat blir uppkopplat och automatiserat, genom 

en enkel plug and play lösning. Läs mer på ochno.com!


