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DOMETIC COOLFREEZE CFX 28
CSÚCSTECHNOLÓGIÁS HŰTŐLÁDA UNIVERZÁLIS HASZNÁLATRA

A Dometic  CoolFreeze CFX  28 egy nagyteljesítményű hűtőláda 
hűtésre és fagyasztásra. Ez a nagyteljesítményű kompresszoros 
technológiával és extra vastag szigeteléssel rendelkező hűtőláda 
lenyűgözően csendes és hatékony, miközben a legnagyobb ter-
heléssel is képes megbirkózni a  robusztus kialakításának köszön-
hetően. Ezenfelül a CFX  28 még feltűnően könnyű és könnyen 
szállítható is.

• -22 °C-ig alkalmas mélyhűtésre
• Kiváló hűtőteljesítmény még rendkívül magas külső hőmérsékletek 

esetén is
•  12/24 V egyenáram és 100–240 V váltakozó áram
• CFX speciális elektronika digitális hőmérséklet-kijelzővel
• Különleges hatékonyság és szupercsendes működés
• USB-aljzat okostelefonok és MP3-lejátszók töltéséhez
• Dugózott lefolyóval vannak felszerelve, így egyszerűen tisztíthatók.
• Napelemes használatra alkalmasak 
• Nagy igénybevételhez készült robosztus (heavy-duty) változat
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COOLFREEZE CFX 28
Hordozható kompresszoros hűtőláda és fagyasztó, 26 l 

GYORS ÁTTEKINTÉS
Elektronikus termosztát digitális 
 hőmérséklet-kijelzővel

STRAPABÍRÓ
Robosztus kialakítás merevített 
sarkokkal és erős zármechanizmussal

KÉT IRÁNYBA NYITHATÓ AJTÓ
Könnyen hozzáférhet bármelyik 
oldalról

  A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd: 36. oldal

ÚJ DOMETIC CFF
INNOVATÍV, FORDÍTVA IS NYITHATÓ FEDÉL

ÉTEL ÉS ITAL
HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁK

A CFF termékcsaládnak köszönhetően a kalandvágyók még tovább 
maradhatnak függetlenek a hálózattól, miközben élvezik a lenyű-
göző hűtési vagy mélyhűtési teljesítmény és a hatékony tárolási 
megoldás páratlan kombinációját. Akár rövidebb vagy hosszabb 

utazásra visz élelmiszert, akár csak bort és üdítőt pakol be, a CFF 
sorozat kihozza a legtöbbet az optimalizált kapacitásából, hogy a 
Dometic mindenki számára kínálhasson valami hűs finomságot. Az 
új kompresszoros hűtőládák 2020-tól lesznek kaphatók.

CFF 35
Hordozható kompresszoros 
hűtőláda és fagyasztó, 30 l 

CFF 45
Hordozható kompresszoros 
hűtőláda és fagyasztó, 38 l 
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  A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd: 36. oldal


