
– unik timer med mulighet 
til styring av apper

Moment     II™



Ny unik timer  
med diskré finesser
Moment     II™

Med Pax Momento II™ er håndkletørkeren i 
drift bare når du har bruk for den. Slik reduserer 
du enkelt strømutgiftene uten å måtte fire på 
hverdagsluksusen. Med Momento II™ følger 
en mengde av smarte funksjoner som gjør at du 
kan spare energi, forbedre inneklimaet og gjøre 
hverdagen enklere. 

Slik fungerer Momento II™ 
Momento II™ gir deg full kontroll over når 
håndkletørkeren skal være varm. Du kan stille inn 
flere forskjellige tider direkte med den innebygde 
knappen på tørkeren eller ved hjelp av appen Pax 
Wireless. Via appen kan du også styre effekten i 
flere forskjellige trinn. Det gjør at du effektiviserer 
bruken av håndkletørkeren, ettersom den da 
bare er i drift når du trenger den. Har du en 
Pax Calima baderomsvifte i samme baderom 
som håndkletørkeren, kan disse parkobles. Da 
starter håndkletørkeren automatisk når viftens 
fuktsensor indikerer et forhøyet nivå, for eksempel 
når du begynner å dusje. 

Rød lampe viser at  
håndkletørkeren 
varmer.

Blå lampe lyser ved 
parkobling med mobilte
lefonen via Bluetooth.

Lampen er slukket når  
håndkletørkeren er  
avslått.

Appen Pax Wireless kan lastes ned fra 
App Store eller Google play. Du finner mer 
informasjon om Momento II™ på pax.se/no/.

Samtlige Pax håndkletørkere med Momento II™ er utstyrt 
med WallFix™. Et smart separat koblingshus med god plass 
som gjør den elektriske tilkoblingen og monteringen av 
håndkletørkeren rask, smidig og enkel. 

1.  Skru fast koblingshuset på veggen.
2.  Utfør den elektriske tilkoblingen.
3.  Plasser håndkletørkeren og  
skru fast de øvrige veggvestene. 

Ferdig!

WallFix™ 

– det smarte koblingshuset
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Pax Limbo
– lettplassert på liten flate

Pax Limbo er utstyrt med  
Momento II™ som standard.

Hvis du parkobler 
håndkletørkeren 
med din Calima 
baderomsvifte,  
starter hånd
kle tørkeren 
auto matisk 
ved forhøyet 
fuktighetsnivå.

Parkoble 
oss!

Limbo Art.nr.  EFOnr.  NFR
Krom 35501 5800624 8245316
Hvit/krom  35502 5800625 8245317

Nyhet!


