Kan MACH tilkøbes til følgende

ADRIA MACH
Astella

Alpina

Ny Adora

Standard

Tilbehør

Tilbehør

For en nemmere og
mere komfortabel ferie.
Avanceret app med fjernbetjening af alle de vigtige
funktioner. Adria MACH giver dig indblik i dit energiforbrug og dit vandforbrug. Stor camping POI database og rigtigt meget andet.

Hvordan? Simpelt!

Sådan virker MACH:
Installer

Opret

Opret

Start

appen fra Google Play eller
Apple Store du kan også
besøge adria-mobil.com/mach

dit Adria ID

forbindelse til dit køretøj

Så kan du bare gå
i gang

Besøg www.adria-mobil.com/mach for mere information

Sonic

Ny Matrix

Ny Coral

Standard

Tilbehør

Tilbehør

For mere information, kontakt din Adria forhandler.

#inspiringadventures

ADRIA-MOBIL.COM

Hvad MACH
kan gøre for dig:

Hverdags situationer hvor
MACH er genial!

Mobile Artificial intelligence Communications Hardware

Gør det nemmere:
FJERBETJENING AF VIGTIGE FUKTIONER
Lys, opvarmning, køling, batteri, vand, gas,
køleskab...(med statisk og forventet forbrug)

KONTROLER DIT KØRETØJ
Interaktive og let forståelige manualer,
nivelleringsoplysninger og tekniske data …

NAVIGATION & POI
Stor POI database (Adria forhandler,
campingpladser, parkeringspladser, restauranter,
seværdigheder...)

MOBILT KONTOR
Wifi hotspot (ved brug af ekstra simkort) giver
adgang til at surfe, streame osv...

AIR-CONDITION KONTROL.
Du er på stranden en rigtig varm dag,
men før du forlader stranden tænder
du din AC og når du træder ind i din
camper, er temperaturen sval og
behagelig.

VARMEKONTROL.
En dejlig dag på ski. Før du tager sidste tur på
pisten, øger du for varmen i din camper og når du
træder ind i den, er den dejlig varm.
MACH er tilgængelig til smartphones, tablets (Android, IOS) og computere (web app) MACH fungerer også uden mobildækning på grund af den interne hukommelse. For nogle funktioner kræves det ekstra SIM-kort.

LYSKONTROL.
Stille aften, du sidder ude foran din camper og læser en
god bog. Men du orker ikke at gå ind og tænde lyset.
Nu kan du gøre det fra din telefon.

NIVELLERING.
Du har fundet en dejlig plads og nu mangler
du kun at få camperen i vater. MACH har en
indbygget vaterpas som hjælper dig.

GASNIVEAU.
Efter en kold nat, spekulerer du på hvor meget gas du har
tilbage. MACH beregner hvornår du vil løbe tør. Få samme
statistik for både strøm og vand.

INSTRUKTIONER.
Sommetider skal du finde en bestemt
kontakt, skifte eller tjekke noget. Ingen
grund til at lede i den trykte manual.
MACH viser lige det du skal bruge.

INTERESSEPUNKTER.
MACH bliver leveret med
en enorm database over
campingpladser, restauranter,
seværdigheder og Adria
forhandlere. Så uanset hvad
du vælger, viser MACH vejen.

