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Velis
eVO wi-fi
50-80-100 l *

MeleGVÍZ 
KOMfOrT

sMArT 
fuNKCiÓK

/  SMART Wi-Fi KAPCSOLAT
/ Duplatartályos felépítés és gyors felfűtés: 

zuhanykész állapot 50 perc alatt
/ A kéken világító SMART érintőgombos kijelző mutatja a rendelkezésre álló 

zuhanyok számát, valamint a várakozási időt a következő zuhanyig
/ Napi szinten két időpont beprogramozása

/  POWERED BY

/ Szupercsendes vízmelegítés

MiNősÉG És 
BiZTONsáG

/  Extrém tartós anód
/  ABS 2.0 biztonsági rendszer, áramszünet vagy vízhiány esetére
/  Titánium tartalmú zománcozott dupla tartály a hosszú élettartam érdekében

DesiGN

/  SMART kialakítás: a készülék mindössze 27 cm mély
/  Rugalmas telepítés (függőleges vagy vízszintes helyzetben)
/  Ezüstmetál felületkiképzés, amely bármilyen fürdőszobabútorhoz illeszkedik
/  Olasz design
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/  Duplatartályos felépítés és gyors felfűtés: 
zuhanykész állapot 50 perc alatt

/  SMART kijelző, amellyel könnyen beállítható a kívánt hőmérséklet. 
A rendszer jelzi ha elkészült a zuhanyhoz szükséges vízmennyiség

/  POWERED BY

/ Szupercsendes vízmelegítés
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BiZTONsáG

/  Extrém tartós anód
/  ABS 2.0 biztonsági rendszer, áramszünet vagy vízhiány esetére
/  Titánium tartalmú zománcozott dupla tartály a hosszú élettartam érdekében

DesiGN

/  SMART kialakítás: a készülék mindössze 27 cm mély
/  Rugalmas telepítés (függőleges vagy vízszintes helyzetben)
/  Fehér felületkiképzés, amely bármilyen fürdőszobabútorhoz illeszkedik
/  Olasz design

a kényelem smaRt oldala

Legyen bármilyen távol otthonától, a Wi-Fi-s Velis Evo beállításain 
bármikor és bárhol változtathat, hogy mindig forró zuhany várja, amikor 
csak hazaér, a megfelelő hőmérséklettel és a kellő időben.

Történjék bármi a nap során, a Velis Evo ellenőrzi az 
energiafogyasztást, megjegyzi az Ön szokásait, valamint 
energiát és pénzt takarít meg Önnek!

smaRt vízmelegítés:
OkOs kapcsolatban

Töltse le a Velis Ariston Net applikációt az okostelefonjára
a kedvenc app áruházából.

TölTse le AZ 
APPliKáCiÓT

wifi
KAPCsOlAT

KÉNYeleM 
KArNYúj-
TásNYirA

* 48 liter zuhanyzási víz mennyiséget 40 °C-on és 15 °C-os bejövő vízhőmérsékletet feltételezve.
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ArisTON NeT

Velis
eVO Plus
50-80-100 l *

Velis
eVO
50-80-100 l *

Velis
ArisTON NeT

További tájékoztatásért látogasson el
az ariston.com weboldalra

a smaRt kialakítás elsajátítja
az Ön szokásait és alkalmazkodik 
hozzájuk az                 funkciók révén POWERED BY

Az ECO/EVO
nApról nAprA

EltAnuljA
Az Ön szOkásAit

Megtanulja a felhasználói szokásokat így akkor és annyi
meleg vizet készít, amire Önnek szüksége van,
ezáltal akár 14%-t takarít meg a villanyszámlán.

Reggel 7

Délelőtt
11Este 8

Délután 5

A Velis EVO és a Velis EVO Plus élvonalbeli technológiája teljesen 
új alapokra helyezi a kényelemről alkotott eddigi fogalmainkat.

sMArT duplatartályos felépítés: forró zuhany                  en belül.*

Szupercsendes vízmelegítés

A Velis EVO wifi és a Velis EVO 
Plus kék sMArT érintőgombos 
kijelzővel rendelkezik:

/ a rendelkezésre álló zuhanyok 
 száma
/ Várakozási idő a következő 
 zuhanyra
/ Napi programozás

50
PERC

* A méret megjelölés a kapacitást jelzi, a tény le ges űrtartalom a műszaki do  ku mentációkban van fel tűntetve.

ÚJ

MűsZAKi ADATOK
Velis eVO wifi / Velis eVO Plus / Velis eVO

50 l 80 l 100 l

Kapacitás l 50* 80* 100*

Teljesítmény kW 1,5 1,5 1,5

Felfűtési idő (ΔT = 45 °C) h:min. 1:30‘ 2:15‘ 2:50‘

Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on) min. 50‘ 50‘ 50‘

Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Súly kg 20 26 30

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4 IPX4

       ErP besorolás
       Vízvételi profil nagyság

B
M

B
M

B
L


