
– unik timer med  
mulighed for appstyring

Moment     II™



Ny unik timer  
med diskrete finesser
Moment     II™

Med Pax Momento II™ er din håndklædetørrer 
kun i drift, når du har behov for den. På denne 
måde reducerer du ganske enkelt dine eludgifter 
uden at behøve at skulle skære ned på den daglige 
luksus. Med Momento II™ følger en række smarte 
funktioner, som gør, at du kan spare energi, 
forbedre dit indendørsklima og gøre hverdagen 
nemmere. 

Sådan fungerer Momento II™ 
Momento II™ giver dig fuld kontrol over, hvornår 
håndklædetørreren skal være varm. Du kan 
indstille flere forskellige timere både direkte 
på tørreren via den indbyggede knap eller 
ved hjælp af appen Pax Wireless. Via appen 
kan du også styre effekten i flere forskellige 
trin. Det gør, at du effektiviserer brugen af din 
håndklædetørrer, da den dermed kun er i drift, når 
du har behov for det. Hvis du har en Pax Calima-
badeværelsesventilator i samme badeværelse 
som din håndklædetørrer, kan disse parres. 
Dermed starter håndklædetørreren automatisk, 
når ventilatorens fugtsensor indikerer et forhøjet 
niveau, f.eks. når du begynder at tage brusebad. 

Rød lampe indikerer, 
at håndklæde
tørreren varmer.

Blå lampe lyser ved 
parring med mobiltele
fonen via Bluetooth.

Lampen er slukket, når 
håndklædetørreren er 
slukket.

Appen Pax Wireless kan downloades fra 
App Store eller Google Play. Se pax.se for  
at få flere oplysninger om Momento IITM.

Samtlige Pax-håndklædetørrere med Momento II™ er 
udstyret med WallFix™. Et smart, separat koblingshus med 
god plads, som betyder, at eltilslutningen og monteringen af 
håndklædetørreren kan udføres hurtigt, smidigt og nemt. 

1.  Skru koblingshuset fast på væggen.
2.  Udfør eltilslutningen.
3.  Anbring håndklædetørreren,  
og skru de øvrige vægbeslag fast. 

Klar!

WallFix™ 

– det smarte koblingshus
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Pax Limbo
- let at placere på en lille flade

Pax Limbo er udstyret med  
Momento II™ som standard.

Ved at parre hånd
klædetørreren 
med din Calima
badeværelses
ventilator starter 
håndklædetør
reren automatisk 
ved et øget 
fugtniveau.

Parring  
med os!

Limbo Varenr.  DB  VVS 
Krom 35501 2006678 331186114
Hvid/krom  35502 2006682 331186110

Nyhed!


