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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADICÍ BOXY / COOLFREEZE CFX

HLAVNÍ VÝHODY

NOVÁ APLIKACE CFX
Ovládání teploty přes aplikaci CFX

SNADNÉ PŘENÁŠENÍ 
Silné hliníkové rukojeti

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI NAPÁJENÍ 
S výkonem 100–240 V stř., 12/24 V stejn. nebo 
napájením z baterie, solární kompatibilita

ODOLNÁ KONSTRUKCE
Plechové rámy chrání jednotku před poškozením

OPTIMALIZOVANÝ KOMPRESOR VMSO3 
Účinné chlazení variabilní rychlostí

PŘEHLEDNÉ ROZHRANÍ
Moderní uživatelské rozhraní TFT LCD zobrazuje 
provozní stav

•  Aplikace CFX pro chytré telefony umožňuje ovládání teploty prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth a uvádí historii o výkonu
•  Výkonný řízený kompresor VMSO3 umožňuje chlazení a hluboké zmrazení až na –22 °C a optimální spotřebu
•  Silně odolná, ale lehká konstrukce, okraje chráněné pevným rámem a plně izolované víko s hliníkovým zavíráním
•  Integrované uživatelské rozhraní TFT zobrazuje provozní stav
•  Obsahuje odnímatelné drátěné koše s rozdělovačem pro optimální uspořádání úložného prostoru (vše kromě CFX3 35)
• Dvojité skladovací přihrádky umožňují samostatně proměnlivé ovládání teploty pro současné chlazení a mrazení (pouze DZ)
• Zabudované tvořítko na led vytváří led během pár hodin (pouze 55IM)

VMSO3 KOMPRESOR 
S VARIABILNÍ 

RYCHLOSTÍ

BLUETOOTH A WIFI
KOMPATIBILITA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

DOMETIC CFX3 
ULTIMÁTNÍ  

NAPÁJENÝ CHLADICÍ BOX
 

SÍLA PŘÍTOMNOSTI

S chladicí skříňkou Dometic CFX3 budete mít kontrolu nad svými outdoorovými zážitky jako nikdy předtím. Na cestách i mimo 
ně, doma i ve vodě, budou vaše obyčejná i neobyčejná dobrodružství poháněna čerstvějšími, bezpečnějšími potravinami, 

menším množstvím odpadu a vyšší jistotou, takže si budete moci plně užít každý okamžik. 

Dometic CFX3 využívá naši nejpokročilejší technologii chlazení, která umožňuje vychladit chladicí box až na –22 °C, to vše při 
nižší spotřebě, než jakou má 60W žárovka. Získáváte tak svobodu užívat si cestu ještě déle, ať vás zavede kamkoli. Připojte 

CFX3 k 12V / 24V zásuvce na střídavý proud ve vašem vozidle a užívejte si bezstarostnou cestu. S vědomím, že vás váš chladicí 
box CFX3 nenechá nikdy na holičkách, protože jeho bateriová ochrana aktivně monitoruje příkon a vypne se, když je zjištěno 

napětí – si můžete ještě více oddychnout. 


