VELIS WI-FI
ELEKTRIČNI BOJLER

VROČA VODA V
REKORDNEM
ČASU

INTEGRIRAN WI-FI
ZA ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
ENERGETSKE
PRIHRANKE

ODKRIJTE
HITRI GRELNIK VODE
EDINSTVENEGA
ITALIJANSKEGA DIZAJNA
Bojler Velis WI-FI predstavlja popolno kombinacijo naprednih
zmogljivosti, modernih, gladkih linij in visokotehnoloških materialov,
zaradi česar je idealen izdelek za vaše potrebe. Ta bojler kompaktne oblike
omogoča segrevanje vode v samo 50 minutah.
Izdelan po dizajnu Umberta Palerma,
Velis WI-FI pooseblja idejo o italijanskem
dizajnu, in se bo dobro vklopil v katero koli
kopalnico kot pravi kos pohištva.

TEHNOLOGIJA DVOJNEGA REZERVOARJA

VROČA PRHA
PRIPRAVLJENA ŠE HITREJE

Inovativna tehnologija dvojnega rezervoarja grelnika vode za hitrejše
ogrevanje vode kot pri običajnih okroglih grelnikih vode. Vsak rezervoar
je opremljen s posebnim grelnim elementom za samostojno ogrevanje,
kar zagotavlja idealno količino tople vode, ki je pripravljena za porabo. Ta
posebna tehnologija vam omogoča, da se lahko tuširate z vročo vodo v le
50 minutah*. Poleg tega ta sistem ogrevanja vode deluje izjemno tiho.

* Ob upoštevanju porabe 48 l vode na prho pri temperaturi 40°C in temperaturi dovodne vode 15 °C.

APLIKACIJA AQUA ARISTON NET

PAMETNEJŠI DOM,
ENOSTAVNEJŠE ŽIVLJENJE
Enostavno upravljanje s pametnim zaslonom na dotik, v realnem času, tudi
na daljavo. Doseganje največjega udobja, optimizacija porabe energije in
reševanje težav nikoli ni bilo lažje.

ENOSTAVNO UPRAVLJAJTE SVOJ BOJLER VELIS WI-FI
Vse funkcije aplikacije so vedno na voljo z enim dotikom
pametnega zaslona. Z aplikacijo Aqua Ariston NET lahko
preprosto ugotovite, koliko je na voljo vroče vode, spremljate
njeno temperaturo in vklopite grelnik vode neposredno prek
svojega pametnega telefona.

ZMANJŠAJTE SVOJ RAČUN ZA ELEKTRIČNO
ENERGIJO IN POMAGAJTE VAROVATI NAŠ PLANET
Aplikacija Aqua Ariston NET spremlja vaše navade porabe vode
in tako zagotavlja porabo le potrebne količine energije in s tem
prihranke pri računih za električno energijo. In ne samo to: z
uporabo aplikacije lahko prihranite do 25%*. Za spremljanje vaše
porabe so na voljo dnevna, tedenska, mesečna ali letna poročila o
porabi električne energije v kWh.

OBVESTILA V REALNEM ČASU
ZA VAŠ POPOLNI MIR
V primeru okvare sistema se v vaš telefon pošlje obvestilo v
realnem času, ki vam pomaga takoj rešiti težavo. Za lažjo
tehnično pomoč boste prejeli tudi opis napake.

* Ocenjeni prihranki do 25% na dan, v primerjavi s standardnimi mehaničnimi izdelki Ariston.

SAMO 4 KORAKI ZA POVEZAVO
Zahvaljujoč novi aplikaciji Aqua Ariston NET, upravljanje in nadzor vašega
grelnika vode Velis WI-FI še nikoli ni bilo tako enostavno in udobno.
Za povezavo na bojler je potrebnih le nekaj hitrih korakov. Sprostite se in
uživajte pod tušem.

1. PRENESITE APLIKACIJO
AQUA ARISTON NET

3. USTVARITE
UPORABNIŠKI RAČUN

2. ZAČNITE Z WI-FI
POVEZOVANJEM

4. PRIJAVITE SE V
APLIKACIJO

ZASLON BLUE TECH OBČUTLJIV NA DOTIK

VSE JE NA ZASLONU

Pametni zaslon blue tech na dotik prikazuje naslednje podrobne informacije:
ŠTEVILO DOSTOPNIH TUŠIRANJ
Temperatura vode je jasno prikazana na zaslonu
grelnika vode Velis WI-FI. Število tuširanj pa lahko
vidite v aplikaciji.
FUNKCIJA ECO EVO
Velike prihranke energije dosežemo zahvaljujoč
samonastavljivi funkciji ECO EVO, ki jo je
enostavno aktivirati na nadzorni plošči.
WI-FI POVEZAVA
Wi-Fi lahko aktivirate s preprostim pritiskom na
gumb. Povezovanje bojlerja s pametnim
telefonom je zelo enostavno.

ITALIJANSKI DIZAJN
PAMETNO PRILEGANJE V
VAŠ PROSTOR
Velis WI-FI je popolna kombinacija gladkih linij in srebrnega kovinskega
zaključnega sloja za elegantno opremljanje vaše kopalnice z vrhunskim kosom
italijanskega notranjega dizajna.
Izdelek je na voljo v različnih kapacitetah za različne potrebe.
MAKSIMALNO FLEKSIBILNA VGRADNJA ZA
PRILEGANJE V VSAK PROSTOR
S samo 27 cm globine, in možnostjo instalacije v več
položajih, Velis Wi-Fi ponuja popolno fleksibilnost za
vertikalno ali vodoravno namestitev, ter se prilega vsaki
kopalnici.

Grenlandija, april 2018, fotografija Canon ambasador Paolo Verzone.

Resnična zgodba,
polarni krog
Grenlandije,
-40 stopinj

NAJBOLJŠA KAKOVOST, TUDI
V EKSTREMNIH POGOJIH

Za več informacij obiščite našo spletno stran
ariston.com/si
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