Moment II™

– unik timer med möjlighet till
appstyrning och effektreglering

Unik timer
med diskreta finesser

Moment II

™

Med Pax Momento II™ är din
handdukstork i drift endast när du
har behov av den. På så sätt minskar
du enkelt dina elkostnader utan att
behöva dra ner på vardagslyxen.
Med Momento II™ följer mängder
av smarta funktioner som gör att
du kan spara energi, förbättra ditt
inomhusklimat och förenkla din vardag.
Du väljer själv om du vill styra din tork
manuellt eller via appen Pax Wireless
för utökade funktioner.

Det här får du med Pax unika
Momento II-timer
• Steglös effektreglering
• Finns för både elektriska och
kombinerade handdukstorkar
• Svensktillverkad
• Veckoprogram med ställbara
tidsintervaller via appen
• Sparar både energi och pengar
utan att göra avkall på komfort
och funktion
• Parkoppla med Pax Calima
badrumsfläkt för unika möjligheter.

WallFix™
– det smarta kopplingshuset
Samtliga Pax handdukstorkar med Momento II™ är
utrustade med WallFix™. Ett smart separat kopplingshus
med gott om utrymme som gör elanslutningen och
monteringen av handdukstorken snabb, smidig och enkel.
1. Skruva fast kopplingshuset på väggen.
2. Utför elkopplingen.
3. Docka handdukstorken och
skruva fast övriga väggfästen.
Klart!

Lampan är släckt när
handdukstorken är
avstängd.

Röd lampa visar att
handdukstorken
värmer.

Blå lampa lyser vid
parkoppling med
mobiltelefonen via
Bluetooth.

Maximera Momento II™
genom att parkoppla din
handdukstork med Calima
badrumsfläkt

Parkoppla
oss!

Med Momento II™
kan du parkoppla din
handdukstork med
Calima badrumsfläkt
via vår app.

Handdukstorken startar
automatiskt när fläktens
fuktsensor indikerar
förhöjd nivå, exempelvis
när du duschar.

Appen Pax Wireless finns att ladda hem från
App Store eller Google play. Se pax.se för mer
information om Momento IITM.
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