
Ponad 15 milionów 
sprzedanych
urządzeń AGD

Polska rma
Polski kapitał
Polska marka

Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Przemyślana konstrukcja 
Kompaktowa budowa i małe wymiary (40 x 29.5 X 43.5 cm) ułatwiają transport. Wygodna 
rączka zapewnia komfort przenoszenia lodówki oraz działa jako blokada otwierania i pod-
pora pokrywy. Niski poziom hałasu nie powoduje dyskomfortu podczas użytkowania.

Panel sterowania 
Łatwo dostępny panel sterowania wyposażony w: włącznik ON/OFF, przełącznik chłodzenie 
(COLD) – grzanie (HOT), przełącznik trybu pracy: ECO/Normal oraz 2 gniazda zasilania 220-
-240V i 12V.

Energooszczędna 
Posiada tryb ECO zapewniający mniejszy pobór energii.

Funkcja chłodzenia i grzania 
Możliwość schłodzenia wnętrza lodówki o 15-20°C poniżej temperatury otoczenia. Pozwala 
to skutecznie zabezpieczyć produkty spożywcze i napoje w ciepłe, letnie dni. Funkcja grza-
nia do 50-65°C umożliwia dłuższe podtrzymanie temperatury wcześniej podgrzanych pro-
duktów

Dwa źródła zasilania 
Urządzenie możesz zasilać z samochodowego gniazda zapalniczki lub bezpośrednio z gniazda 
sieciowego. Dzięki temu lodówka może być używana bez problemu w samochodzie, na kempin-
gu, ognisku, w domu - gdziekolwiek zechcesz.
W zestawie komplet przewodów.

Duża pojemność: 30 litrów 
Pojemne wnętrze  sprawia, że lodówka turystyczna bez problemu pomieści wszystko co 
będzie Ci potrzebne.
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Absolutny niezbędnik w podróży! 
WybieWybierasz się w podróż, na wycieczkę, piknik, plażę czy wypad za miasto? Zabierz 
ze sobą przenośną lodówkę turystyczną OPTIMUM. Wielofunkcyjna, idealna zarów-
no na gorące, letnie dni, jak i zimowe wyjazdy. W zależności od potrzeby i warun-
ków możesz podłączyć ją do gniazda zapalniczki samochodowej  lub do standardo-
wego zasilania sieciowego. Pomieści wszystkie niezbędne produkty dzięki pojem-
ności aż 30 litrów. W upalne dni doskonale będzie chłodzić napoje oraz pozwoli za-
chować świeżość żywności. Dzięki funkcji grzania będzie również idealna jesienią 
oraz zimą do przechowywania w niej ciepłych napoi oraz rozgrzewających potraw. 
Świetnie sprawdzi się na imprezach na świeżym powietrzu.


