
INTELLIVENT 2.0

www.freshbulgaria.bg

Fresh INTELLIVENT 2.0 се доказа като изключително надежден вентилатор за
баня, съчетаващ високите стандарти на скандинавското производство с
елегантен дизайн. Вентилаторът автоматично следи нивата на влага, но може
да се активира и ръчно. Предлага се в 2 основни цвята - бял и черен, които
може да комбинирате с цветовите опции на предния панел.

Настройките се променят през управляващия панел на вентилатора.

PAX Norte

www.pax.bg PAX Wireless

Pax Norte® е тих, автоматичен вентилатор за баня. Уникалният му дизайн ви
позволява да го монтирате както на стена, така и на таван. Изработен от
висококачествени материали, вентилаторът има дълъг експлоатационен живот и
изключително лесна поддръжка. Вградените сензори го управляват без вашата
намеса - напълно автономен.

Ако искате да промените настройките, свалете мобилното приложение PAX
Wireless и персонализирайте вентилатора по ваше желание.
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Постоянна вентилация
Вентилаторът работи непрекъснато на ниска скорост.

Таймер
Активира вентилатора за определено време през външен ключ.

Сензор за влага
Стартира на максималма скорост при пoвишена влажност.

Постоянна вентилация
Работи непрекъснато с ниска скорост.

Сензор за светлина
Активира се за определено време
при светване на лампата в банята.

Сензор за влага
При повишаване на влагата, активира 
вентилатора с максимална скорост.


