


TUBÒ, as primeiras centrais de aspiração que permitem o 
controlo remoto a partir de dispositivos iOS e Android.

Com a aplicação My Tubò, juntamente com o novo acessório  TUBÒ | Link (cód. CMT820) , poderá monitorizar a 
qualquer momento o estado da sua central de aspiração. My Tubò foi pensada para restaurar e visualizar as principais 
funções da central de aspiração TUBÒ*, mesmo à distância, onde quer que se encontre, simplesmente a partir do 
seu iPhone, iPad ou dispositivo Android.  Perfeita para quem está longe de casa e quer ter tudo sob controlo.  Faça o 

download da aplicação My Tubò e mantenha-se ligado à sua central de aspiração TUBÒ!central vacuum unit!

My TUBÒ  +  TUBÒ  |  Link

Com TUBÒ | LINK e My Tubò  :  Sempre ligados!
TUBÒ | Link (cód. CMT820) é o NOVO dispositivo permite restaurar e monitorizar em tempo real o sistema de 
aspiração centralizado TUBÒ em qualquer lugar e a qualquer momento, graças à possibilidade de ligação por wi-fi ou 
remota.  Com este acessório simples, as centrais de aspiração podem ser vigiadas e restauradas à distância através do 

seu iPhone, iPad ou dispositivo Android.

Wi-Fi

Apple, o logótipo Apple, iPhone e iPad são marcas de Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.  App Store é uma marca de serviço de 
Apple Inc.  Google Play e o logótipo Google Play são marcas de Google Inc.

Torne a sua casa Smart:  Faça o download grátis de My Tubò

Co
d.

 8
00

14
08

_P
T

C o n t r o l o 
REMOTO

Graças a My Tubò poderá 
receber notificações sobre 
o estado da central de 
aspiração ou sobre eventuais 
problemas detetados durante o 
funcionamento em tempo real.  
Acrescentando o novo acessório 
TUBÒ | Link (cód. CMT820) à 
sua central de aspiração*, o 
telemóvel converte-se num 
prático telecomando.

Histórico de 
Utilização

My Tubò permite 
visualizar rapidamente a 
cronologia de utilização 
da central de aspiração 
TUBÒ, para um controlo 
verdadeiramente total.

www.tubolink.com

*As centrais de aspiração Aertecnica compatíveis com TUBÒ | Link são: PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP - CLASSIC TC e X-PERT RT


