
IL CLIMA PERFETTO,
SEMPRE AI TUOI
COMANDI

ARISTON CLIMA
CLIMATIZAREA PERFECTĂ
NU ARE LIMITE

După instalarea kitului , din aplicaţia  vei putea gestiona și controla Wi-Fi ARISTON CLIMA
aparatul de aer condiţionat, de la distanţă sau de acasă, printr-o simplă atingere.

KIT
WI-FI

/ Disponibil pentru modelele Alys R32 și Prios R32

/ Instalare Plug&Play

INSTALARE PLUG&PLAY ÎN DOAR 4 PAȘI SIMPLI!

1.  INSTALEAZĂ 
APARATUL DE AER 

CONDIŢIONAT

* Poţi gestiona orice număr de dispozitive dintr-un singur cont.

ITKIT
IWI

2.  CONECTEAZĂ
STICK-UL USB 

LA APARAT

3.  DESCARCĂ
APLICAŢIA ARISTON 
CLIMA ȘI CREEAZĂ

UN CONT

4.  CONFIGUREAZĂ
APARATUL DE AER 

CONDIŢIONAT*



CUM FUNCŢIONEAZĂ
Interfaţa aplicaţiei este simplă, intuitivă și permite un control inteligent al climatizării, 
atât de la distanţă, cât și de acasă, de pe smartphone sau tabletă.

*Oferită ca dotare standard

În afara casei, poţi avea un control 
total asupra aparatului tău de aer 
condiţionat. Cu ajutorul smartphone-ului 
sau al tabletei poţi gestiona 
principalele funcţii, exact ca de pe 
telecomanda clasică* a aparatului 
de aer condiţionat.

ÎN AFARA CASEI

Și acasă poţi controla aparatul de 
aer condiţionat cu ajutorul smartphone-ului 
sau al tabletei, pentru a beneficia de un 
confort maxim, mereu la îndemâna ta.

ÎN CASĂ

disponibilă pe:

APLICAŢIA
ARISTON CLIMA

/ Disponibilă pentru iOS și Android

/ Pentru descărcarea aplicaţiei trebuie doar să scanezi
codul QR prevăzut pe coperta manualului pentru 
kit-ul Wi-Fi

VELIS WIFI/VELIS EVO

GARANŢIE

CAPACITATE

50 - 80 - 100 l

 7 ani

/

/

/

/

/

BOILERE ELECTRICE SUPER-PLATE ȘI MULTI-POZIŢIE

Toate componentele electrice au 2 ani garanţie.

WIFI încorporat, control de la distanţă prin aplicaţia AQUA 
ARISTON NET (Velis WIFI)

Economie de energie, datorită funcţiei ECO EVO

Încălzire rapidă a apei datorită structurii inteligente cu două 
rezervoare: primul duș pregătit în doar 50 de minute*

Afișaj inteligent cu Touch pentru reglarea temperaturii

Economie de spaţiu: adâncime de numai 27 cm și instalare 
flexibilă (verticală sau orizontală)

Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs.

*Pentru un duş este luată în considerare o cantitate de 48 l la 40 °C şi o temperatură de intrare a apei de 15°C

B
ENERGY CLASS*
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