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LEGFONTOSABB ELŐNYÖK

ÚJ DOMETIC CFX3
ÉVEK INNOVÁCIÓJA A TÖKÉLETES HŰTÉSÉRT
Szervezze minden eddiginél hatékonyabban utazásait a
Dometic CFX3 készülékkel! A megbízhatóan friss élelmiszerekről
és a hideg italokról a Dometic piacvezető VMSO3 inverteres
kompresszoros hűtési technológiája gondoskodik. Optimalizált
szoftvere biztosítja a kiváló hűtést, fagyasztást és energiahatékonyságot. A CFX3 tartós és könnyű kialakítású védőkeretei

óvják a hűtőládát, ezért zord szabadtéri környezetben is bátran
használható. Erős, rugós alumíniumfogantyúinak köszönhetően
könnyen felemelhető és hordozható. A CFX3 hűtési hőmérsékletét
a TFT képernyőn is szabályozhatja, vagy a Dometic alkalmazást is
letöltheti, hogy gondtalanul vándorolhasson a szabadban.

FELHASZNÁLÓBARÁT KIJELZŐ

ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS

A stílusos TFT LCD felhasználói felület kijelzi a
működési állapotot

A védőkeretek óvják a készüléket a sérülésektől
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• Erős igénybevételre tervezett, mégis könnyű
szerkezet, védőkeretes szélekkel és rozsdamentes
acél zsanérokkal
• A CFX3 okostelefon-alkalmazás lehetővé teszi a
hőmérséklet szabályozását WiFi-n vagy Bluetooth-on
keresztül is, és rögzíti a teljesítményadatokat
• A nagy teljesítményű VMSO3 kompresszoros hűtési
technológia hatékonyan hűt és fagyaszt akár
-22 °C-ig
• A 3-fokozatú dinamikus akkumulátorvédelem
megakadályozza a járműakkumulátor teljes
lemerülését, illetve fokozott teljesítményfelvételt
tesz lehetővé munka akkumulátorok használatakor
• Bőséges tárolókapacitás: 32–88 liter
• A beépített TFT felhasználói felület kijelzi a működési
állapotot
• A kiváló szigetelés bent tartja a hideg levegőt
• IP44 besorolású, színes kijelző IP64 besorolású

12/24 V

100–240 V

ALKALMAS
NAPENERGIÁHOZ

WIFI VAGY
BLUETOOTH
VEZÉRLÉSSEL

OPTIMALIZÁLT VMSO3-VEZÉRELT
KOMPRESSZOR

RUGALMAS ÁRAMELLÁTÁSI
LEHETŐSÉGEK

Hatékony, változtatható sebességű kompresszor

Üzemeltethető 100–240 V AC, 12/24 V DC
áramról, illetve akkumulátorral és napenergiával is
működtethető

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

CFX3 45

CFX3 100

Hordozható kompresszoros
hűtőláda és fagyasztó, 38 l

Mobil kompresszoros hűtőláda és
fagyasztó, 88 l

ÚJ CFX3 ALKALMAZÁS

KÖNNYEN HORDOZHATÓ

Hőmérséklet-szabályozás a CFX3 alkalmazáson
keresztül

Helytakarékosan behajtható és levehető
hordozófogantyúk
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DOMETIC CFX3 55IM

DOMETIC CFX3 DZ

PÁR ÓRA ALATT ELKÉSZÍTI A JÉGKOCKÁT

PÁRHUZAMOS HŰTÉS ÉS FAGYASZTÁS

A CFX3 55IM az első egyzónás hordozható hűtőláda, amely akkor
is képes jeget előállítani, amikor a készülék hűtésre van állítva – a
beépített jégkészítőnek köszönhetően. Két kivehető jégkockatartóval rendelkezik a hideg italokhoz – nem számít, hogy merre
jár vagy meddig van távol. A tálca pattintós szilikonfedéllel rendel-

kezik, így nem ömlik ki a víz a CFX3 belsejébe. Csak fel kell töltenie
a tartókat, behelyezni a jégkockakészítőbe – amely akkor is képes
jeget előállítani, ha CFX3 készülékét hűtésre állítja – és pár órán
belül már élvezheti is a hűsítő jégkockákat.

Frissen vagy inkább fagyasztva szeretné tárolni az élelmiszereket?
Valójában ez nem is lényeges kérdés. A Dometic CFX3 DZ sorozat
hűtőládái kétzónás hűtőrendszerükkel minden igényt kielégítenek.
A két hőmérsékletzóna külön-külön vezérelhető, így pontosan a
kívánt hőmérsékletre állítható be. Még egyidejű hűtés és fagy-

asztás is lehetséges. Mindemellett a csúcsmodern hűtőláda egy
fantasztikus extra funkciót is kínál: A CFX okostelefon-alkalmazással
kényelmesen szabályozhatja a hőmérsékletet WiFi-n vagy Bluetooth-on keresztül.

ÚJ CFX3 ALKALMAZÁS
Hőmérséklet-szabályozás a CFX3
alkalmazáson keresztül

KIVEHETŐ JÉGKOCKATARTÓK
Pár óra alatt elkészíti a jégkockát

12/24 V

100–240 V
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ALKALMAS
WIFI VAGY
NAPENERGIÁ- BLUETOOTH
HOZ
VEZÉRLÉSSEL

CFX3 55IM

CFX3 75DZ

CFX3 95DZ

Hordozható, kompresszoros
hűtőláda és fagyasztó, 46 l

Mobil kétzónás kompresszoros
hűtőláda és fagyasztó, 65 l

Mobil kétzónás kompresszoros
hűtőláda és fagyasztó, 82 l

12/24 V

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

100–240 V

ALKALMAS
WIFI VAGY
NAPENERGIÁ- BLUETOOTH
HOZ
VEZÉRLÉSSEL
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