Vilket DEFA bilvärmesystem passar dina behov?
DEFA har ett bilvärmesystem för alla! Från DEFA ComfortKit, med motorvärmare och kupévärmare,
till det mer avancerade bilvärmesystemet DEFA WarmUp, med styrning via smartphone samt
möjlighet till integrerat larm och positionering. Ta hjälp av vår översikt för att underlätta ditt val!
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Alltid varm kupé & isfria rutor
Förlängd livstid på motorn
Alltid laddat batteri
Styrning via SmartPhone
Ställ in upphämtningstid
Varning om batteriet behöver laddas
Upp till 71% lägre skadliga utsläpp
Upp till 24% lägre bränsleförbrukning
Temperatur ute
Temperatur inne i bilen
Stöldvarning i din smartphone
Positionering på karta
Hastighetsvarning
Information om kabeln är ansluten
Varning om kabel är ansluten vid start
Bluetooth
GSM
Abonnemang

VARM BIL NÄR DU VILL
Ställ in önskad förvärmningstid eller låt
systemet reglera det i förhållande till
utetemperaturen. Oavsett får du en varm
och isfri bil till önskad tid.
SÄKER START
Varnar om batteriet behöver laddas
LÄGRE UTSLÄPP
Ett komplett elektriskt bilvärmesystem
sänker de skadliga utsläppen upp till 71%.
Det visar en oberoende studie från 2015*.
LÄGRE BÄNSLEFÖBRUKNING
Ett komplett elektriskt bilvärmesystem
sänker bränsleförbrukningen med upp till
24 %. Det visar en oberoende studie från
2015*.
KOLL PÅ UTE-/INNETEMPERATUR
Avläs temperaturen direkt i din
smartphone

SECURITY
Du får ett meddelande i din smartphone,
om bilen flyttas eller startas, även med
originalnyckel
SPEEDALERT
Varnar om bilen överskrider vald maxhastighet. Perfekt om du lånar ut bilen.
HITTA DIN BIL
Tappat bort bilen på parkeringen? Eller har
en biltjuv varit framme? Se bilens position
på en karta i din smartphone & dela
koordinaterna med exempelvis polis
ÄR KABELN ANSLUTEN?
Kontrollera att kabeln är ansluten så att
du kan komma till en bil med varm motor,
varm kupé och fulladdat batteri.
DEFA-appen finns tillgänglig
för iOS & Android och laddas
ner kostnadsfritt på:

VARNING OM KABELN ÄR ANSLUTEN
VID START
Systemet varnar om kabeln är ansluten då
bilen startas. Då slipper du förstöra både
bil och kabel.
BLUETOOTH® SMART TEKNOLOGI
Bluetooth ger en begränsad räckvidd
vilken delvis beror på vilken telefon man
använder.
Telefonen måste ha Bluetooth Smart.
GSM / GPS
Styrning, spårning & övervakning var du
än är!
ABONNEMANG
DEFA WarmUp GPS Link kräver ett
abonnemang, Läs mer på DEFA.com

