INFORMACJA PRASOWA

Technologia smart home zamknięta w klimatyzatorze
przenośnym
Blaupunkt Competence Center Aircons wprowadza na rynek
nowy klimatyzator przenośny, do stworzenia którego
inspiracją stała się technologia smart home. Moby Blue 1012W
z dedykowaną aplikacją mobilną to odpowiedź marki na
dynamicznie zmieniające się potrzeby użytkownika nowej
generacji. To pierwszy tak innowacyjny klimatyzator na rynku,
co czyni firmę pionierem w tworzeniu rozwiązań
klimatyzacyjnych.
Tam, gdzie montowanie klimatyzacji na stałe nie jest opłacalne,
wykorzystanie urządzenia przenośnego to praktyczne rozwiązanie,
szczególnie w Europie Środkowej, gdzie w ciągu roku jest tylko od
30 do 50 dni, kiedy temperatura przekracza 25 °C.
Intuicyjna aplikacja mobilna, dostępna zarówno w systemie iOS jak
i Android, pozwala zdalnie zarządzać klimatyzatorem, bez względu
na to, gdzie znajduje się użytkownik. Zastosowanie innowacyjnej
technologii sprawia, że sterowanie urządzeniem nie musi odbywać
się w zasięgu lokalnej sieci Wi-Fi. Dzięki temu można korzystać z
bogatej listy funkcji klimatyzatora w drodze do domu czy biura za
pomocą smartfona lub tabletu.
Moby Blue łączy w sobie cztery funkcje – efektywne chłodzenie,
grzanie, osuszanie i wentylację, co sprawia, że jest uniwersalnym
urządzeniem klimatyzacyjnym. Równomierne rozprowadzenie
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powietrza po pomieszczeniu zapewnia Swing Function, tworząc
przy tym komfortowy mikroklimat. Dzięki automatycznej zmianie
pozycji deflektora użytkownik może dostosować kierunek
nadmuchu do indywidualnych potrzeb.
Oszczędzanie energii to cecha, którą urządzenia Blaupunkt
zawdzięczają wyjątkowej wydajności i najlepszym klasom
energetycznym. Dzięki temu Moby Blue jest przyjazny dla
środowiska i ekonomiczny w użytkowaniu. Timer Mode pozwala
zaprogramować urządzenie tak, aby włączył się lub wyłączył z
opóźnieniem czasowym dla wybranego trybu. Przy upalnych
temperaturach użycie Turbo Mode zapewnia szybkie i skuteczne
chłodzenie, klimatyzator pracuje wtedy z najwyższą prędkością
wentylatora.
Automatyczne odszranianie Auto Defrost zwiększa wydajność
urządzenia, zaś zmywalny filtr zapewnia wygodę użytkowania.
Można go w łatwy sposób wyjąć, a następnie wyczyścić poprzez
zanurzenie w ciepłej wodzie.
To nie wszystko, co ma do powiedzenia Blaupunkt Competence
Mateko Aircons w kwestii rozwiązań klimatyzacyjnych. W ofercie
firmy wyróżnia się Moby Blue 1012B w czarnym fortepianowym
kolorze, a także Arrifana 15 jeden z najwydajniejszych modeli na
rynku z mocą chłodniczą 4,4 kW. Wszystkie te urządzenia powstały
po to, aby zapewnić lepszy komfort życia użytkownikom marki
Blaupunkt.
Więcej informacji na www.blaupunkt.com.
2 586 znaków
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Jednostka
Model

Moby Blue 1012W Wi-Fi
BAC-PO-1012-C06W

Moc chłodzenie/grzanie

kW

3,5/2,9

Wydajność osuszania

l/h

1,5

m /h

350

Przepływ powietrza

3

Klasa energetyczna UE
Poziom ciśnienia

A/ A+
dBA

45

°C

18~32/13~27

W

1200/1080

cm

435/715/350

Waga netto

kg

31

Obszar zastosowań

m2

20~25~30

akustycznego
Zakres nastawy termostatu
chłodzenie/grzanie
Moc znamionowa
chłodzenie/grzanie
Wymiary jednostki (szer. x
wys. x gł.)

Kompatybilność

Android oraz iOS
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Blaupunkt Klima & Solar
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Od 1938 roku, a więc od ponad 75 lat, marka Blaupunkt wyznacza
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obowiązujące trendy między innymi w takich obszarach jak sprzęt
audiowizualny, systemy nawigacyjne, telewizja i elektronika

użytkowa. Także komputery typu tablet, rozwiązania telematyczne,
systemy zabezpieczeń, innowacyjna technologia solarna i

klimatyzacja pomieszczeń należą dzisiaj do stale rozwijającego się
portfolio produktów globalnego gracza.
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Segment systemów klimatyzacyjnych obejmuje sprzęt do

zastosowań komercyjnych i prywatnych. Blaupunkt oferuje
klimatyzatory ścienne, sufitowe i kanałowe (każdy z opcją

zastosowania w wersji mono i multi), jak również kompatybilne

urządzenia zewnętrzne o różnych poziomach wydajności. Ponadto
rozwiązania typu Multi-Split, urządzenia mobilne oraz kontrolery
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Wi-Fi wzbogacają ofertę.
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792 znaków
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Kontakt dla prasy:
Blaupunkt Competence Center Mateko sp. z o.o.
Przyleśna 17a,
05-126 Michałów-Grabina
http://mateko.pl/
Tel.: +48 22 519 73 63
marketing1@mateko.pl
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Blaupunkt Moby Blue 1012W Wi-Fi
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Zdjęcia: Blaupunkt.
Powielanie bezpłatnie z prośbą o kopię.
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