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HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁK

A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd: 39.

LEGYEN JELEN
A PILLANATBAN
SEBASTIAN CANAVES
Sebastian Canaves folyamatosan úton van, mindig letér a térképről,
és a világot járva osztja meg élményeit – és ebben Dometic CFX3
kompresszoros hűtőládája segíti.
Nemrég Sebastian a Dometic ládáját elvitte az egyik kedvenc helyére
az Isar folyó partján egy kis kempingezésre. A békés táborhely ideális
egy kis esti kikapcsolódáshoz finom ételek társaságában – bármilyen
kompromisszum nélkül. „Szeretjük a folyó és a természet közelségét,
és imádjuk a tábortűznél ülve elkölteni finom vacsoránkat” – mesélte
Sebastian. „A CFX3 és a PLB40 tökéletes páros, a segítségükkel a
konyhánkat közvetlenül a folyó és a tűz mellé tudtuk költöztetni.
Lazacot grilleztünk fatányéron, zöldfűszeres burgonyával. Igazán
fenséges volt!” Sebastiannak és úti társainak nem kell aggódniuk
amiatt, hogy az élelmiszer megromlik, a jég elolvad, a hely
korlátozott vagy elfogy az energia – ennek köszönhetően megélhetik
a pillanatot.
instagram.com/offthepath

ELEKTROMOS TARTOZÉKOK
HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁKHOZ
HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS
DC HŰTŐLÁDÁK ESETÉBEN
Hordozható, 12 V-os vagy 12/24 V-os csatlakozóval rendelkező
hűtőládája van, vagy tervezi, hogy vásárol egyet? Akkor bármikor
lehetősége van hálózati üzemeltetést is választani. A megfelelő
Dometic CoolPower hálózati adapter segítségével otthon, a
hotelben vagy a nyaralóban a hálózatról üzemeltetheti a hűtőládát.
Így sokkal szélesebb használati lehetőség áll majd rendelkezésére.

HORDOZHATÓ
TÁPELLÁTÁS
12 V-OS KÉSZÜLÉKEKHEZ

PLB40
Hordozható lítium akkumulátor, 40 Ah
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

COOLPOWER EPS 817
Hálózati adapter a 12 V-os termoelektromos hűtőládák
230 V-os hálózatra való egyszerű csatlakoztatásához.

ÚJ! DOMETIC PLB40
ÁRAMELLÁTÁS, AMIKOR ELVÁGJÁK A
FORRÁSTÓL
A Dometic PLB40 Ah lítium-vas-foszfát akkumulátor rendkívüli
áramellátást biztosít a mobil élethez – segítségével a Dometic
CFX3 45 akár 53 órán keresztül üzemeltethető egyetlen töltéssel
(4 °C-os hűtőhőmérséklet esetén). Elektromos hűtőládák és más
12 V-os készülékek mobil áramellátására készült, a közművesített
helyektől távol. Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően
valódi függetlenséget élvezhet, és a hosszabb utazásokhoz is
biztosíthatja az áramellátást.
• Tovább utazhat saját áramforrással
• Háromféle töltési mód: 12 V-os dugalj, napelem vagy AChálózat
• Rendkívül könnyű, ergonomikus kialakítású, rozsdamentes acél
hordozófogantyú
• Kifejezetten Dometic CFX3 és más elektromos hűtőládákhoz
tervezett
• IP besorolás IP44
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