
 
 
 
O esquema de cores inspirado no ARB "Jack". 
A cor metálica realmente destaca o corpo da arca, enquanto os 
plásticos pretos conferem um contraste bastante elegante. 
 
Atualizações eletrónicas - botões do painel de controle retro 
iluminados para facilidade de uso à noite ou em ambientes de pouca 
luz, intensidade do display regulável bem como monitorização da 
condição da bateria. 
 
 

Especificações do produto

Foi introduzido um novo módulo de 
transmissão que utiliza a conectividade 
Bluetooth®, permitindo a monitorização e o 
controle da sua nova arca Série II. 

Comunicação - Não importa se está no lugar do condutor ou sentado 
confortavelmente numa cadeira ARB, ficar de olho na temperatura das 
suas cervejas nunca foi tão fácil, basta para tal utilizar o seu 
smartphone Apple ou Android ou o dispositivo ARB LINX.

O que há de novo?

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente 
no Google Play ou AppStore



Especificações do produto

O novo transmissor também é compatível 
com versões anteriores, em qualquer arca 
ARB fabricada após 2014, no entanto, a 
funcionalidade é limitada, conforme indicado 
abaixo.

App Fridge Display (disponível para Arca ARB clássica, Elements e 
Arca ARB Serie II)

Nome (Serie clássica, II e Elements)
Temperatura pretendida (Serie clássica, II e 
Elements)
Temperatura interior (Serie clássica, II e Elements)
Configurações de temperatura personalizadas 
(disponível apenas na Serie II)
Entrada para cabo (Serie clássica, II e Elements)
Estado do compressor do frigorífico (Serie clássica, 
II e Elements)
Lâmpada de aviso de abertura (disponível apenas na 
Serie II)
Erros de sistema exibidos com uma mensagem 
pop-up do aplicativo (disponível para Serie clássica, II 
e Elements)



Especificações do produto

App Fridge Control  (disponível apenas para arca ARB Serie II)
 

As configurações podem ser ajustadas a partir do 
aplicativo, como: proteção da bateria, unidades de 
medida de temperatura (° C ou ° F), brilho do visor, 
configurações de temperatura predefinidas, nome.
Temperatura desejada pode ser ajustada manualmente 
ou alterada através de pré-ajustes
Podem ser adicionadas várias arcas

LINX - Para aceder ao aplicativo em qualquer visor LINX, basta 
atualizar para a versão mais recente 1.4 ou superior e ativar o Fridge 
Module na tela principal de ícones.

Dimensões - todas as medidas internas e externas permanecem 
iguais às da arca ARB clássica
Desempenho - a confiança no desempenho dos compressores e 
componentes da arca ARB clássica, mantendo-os na nova Arca 
Serie II
Funcionalidade - todos os recursos e benefícios existentes, como 
tampa removível, pontos de montagem, etc., são transferidos da 
arca ARB clássica para a sua sucessora. 


