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„Producent lodówek firma Arkas zastąpiła serię BPX nowszymi 
modelami - BNX42 i BNX52 przy utrzymaniu tej samej ceny! 
Wydają się łudząco podobne do swoich poprzedniczek. Jednak 
nowe produkty wyposażono w dodatkowe funkcje. Przede 
wszystkim usprawniono proces ładowania baterii. Akumulator 
jest modułowy, więc aby go naładować, nie trzeba już przemiesz-
czać całej lodówki (wypełniona produktami BNX42 może ważyć 
nawet 30 kg). W tylnej części obudowy, tuż nad praktycznym 
otwieraczem do butelek, znajdziemy nasze zasilanie. Wystarczy 
zwolnić blokadę i bateria jest już w naszych rękach, gotowa do 
ładowania, a umieszczone na jej froncie diody pokażą poziom na-
ładowania. W bocznej części obudowy znajdziemy gniazdo ozna-
czone symbolem Solar 12-50 V. Z kolei w zestawie znalazły się 
przewody do podłączenia mobilnych paneli słonecznych.” Mamy 
więc do dyspozycji jeszcze jedną opcję – w pełni ekologicznego 
zasilania. Pamiętajmy, że mobilna bateria lub podłączony panel 
słoneczny pozwolą również naładować naszego smartfona, 
ponieważ – jak wszystkie inne produkty Yeticool – także BNX42 
i BNX52 mają wbudowane w ledowe panele sterowania gniazdo 
zasilania USB. Ale to jeszcze nie wszystkie zalety tej chłodziarki, 
są nimi również wewnętrzne oświetlenie komory chłodzenia, 
teleskopowy uchwyt do łatwego transportu, wytrzymałe koła na 
każde podłoże i boczne solidne rączki.

Wybraliśmy pasję, którą możemy się cieszyć nieza-
leżnie od pogody i o każdej porze roku. Zazwyczaj 
jesteśmy przygotowani na wszystko, co może nam 
się przytrafić podczas podróży, równie elastyczne 

powinny być urządzenia, z których korzystamy podczas wojaży. 
Dlatego warto pomyśleć o lodówce, która nie tylko chłodzi, ale 
również utrzymuje temperaturę ciepłych potraw.
Lodówki kompresorowe Yeticool pracują w zakresie od -20 do 
+ 20°C. Ich regulacją możemy zarządzać zdalnie, a to dzięki 
aplikacji w telefonie z systemem Android i iOS. Produkty Yeticool 

znane są przede wszystkim z modelu BPX42 i jej nieco większego 
BPX52. Wyposażone są one we wbudowaną potężną baterię 
o mocy 15600 mAh (12 V/187 Wh). Naładujemy ją prądem zmien-
nym 100-240 V AC, a więc klasycznym gniazdem sieciowym, lub 
prądem stałym 12/24 V DC, np. z gniazda zapalniczki samocho-
dowej. Co ciekawe, lodówka posiada zabezpieczenie przed 
rozładowaniem akumulatora. Ale to nie wszystko. Gdy tylko tem-
peratura wewnątrz zacznie spadać, nasza bateria zasili niezwykle 
wytrzymały kompresor. W ten sposób sprzęt utrzyma żądane 
chłodzenie znacznie dłużej, np. 5°C nawet przez 22 godziny!

Lodówka 
na każdy sezon

O tej pOrze rOku mOżna zrezygnOwać z kąpieli w mOrzu i Opalania się na 
plaży, ale nie z pOdróżOwania. przez najbliższe miesiące lOdówki w na-
szych pOjazdach nie będą służyć dO chłOdzenia napOjów czy przechO-
wywania lOdów, wykOrzystamy je raczej dO przechOwywania żywnO-
ści, która w naszym hObby, bez względu na pOrę rOku, Odgrywa częstO 
kluczOwe znaczenie. bO kiedy pOdróżnik głOdny, tO bardzO zły.

Wszystkie produkty Yeticool będzie 
można obejrzeć i przetestować na 
targach Camper Caravan Show 2020, 
w III pawilonie – hala E. W imieniu firmy 
Arkas serdecznie zapraszamy!
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yeticool – maszyna do zadań specjalnych
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