Det finns bättre sätt att starta en morgon på än att behöva skrapa frostiga rutor och sätta sig i en iskall bil. Med DEFA
kupévärmare löser du problemet lekande lätt.
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En bättre start på morgonen med DEFA
kupévärmare
Det finns bättre sätt att starta en morgon på än att behöva skrapa frostiga
rutor och sätta sig i en iskall bil. Tänk om man kunde värma upp bilen med en
enkel knapptryckning medan man dricker sitt morgonkaffe. Med DEFA:s
smarta bilvärmesystem är det fullt möjligt! Spara tid och pengar samtidigt
som du gör en god gärning för miljön och dessutom får sätta dig i en varm bil
mitt i den kalla vintermorgonen.

Vid kallstart släpper en bil under de 30 första sekunderna ut lika mycket
skadliga avgaser som en varm bil gör under hela 30 mils körning.
Uppvärmningsfunktionerna för fordonskupén så som defroster, sätesvärmare
och bränslevärmare är extremt energikrävande och med ett dåligt laddat
batteri måste generatorn förse fordonets batteri med ström, vilket i sin tur
ökar bränsleförbrukningen.
Med en kupévärmare värms fordonets kupé upp lagom till din
förprogrammerade avgångstid. Inte nog med att du får sätta dig i en
uppvärmd, skön bil, du sparar dessutom tid genom att slippa skrapa rutor
(vilket gör dig till en säkrare bilförare) och pengar genom att fordonet slipper
använda sig av dess inbyggda energislukande uppvärmningsfunktioner. I
förlängningen en vinst för både dig, din plånbok och inte minst miljön.
DEFA etta i klassen på fordonsuppvärmning
DEFA:s elektroniska bilvärmesystem är framtaget för att bland annat
förhindra slitage på motorn, minimera bränsleförbrukningen och göra
vardagen enklare och mer bekväm. Bilvärmesystemet består i huvudsak av
fyra smarta produkter. Förutom kupévärmaren finns också motorvärmare,
batteriladdare och styrenheter. En kall motor måste arbeta hårdare vilket
bidrar till ökat slitage och motorns livstid förkortas, något som en
motorvärmare hjälper till att förebygga. Batteriladdaren ser till att batteriet
alltid är laddat, vilket minskar skadliga utsläpp under färden. Generatorn
behöver därmed inte heller förse batteriet med ström, vilket minimerar
utsläppen ytterligare. Med DEFA:s smarta styrsystem – som egentligen bara
är en app - kan du aktivera, justera och hålla koll på uppvärmningen i ditt
fordon var du än befinner dig.
Fem fördelar med DEFA bilvärmesystem:
•
•
•
•
•

Du möts av en varm kupé med frostfria fönster
Minskat motorslitage
Upp till 24 % mindre bränsleförbrukning
Upp till 71 % mindre skadliga utsläpp
Alltid fulladdat batteri
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