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Takiej imprezy jeszcze nie było! 21 września br. na nowym torze Łódź, silniki ryczały, opony
piszczały, a wskazówki prędkościomierzy osiągały maksimum. Niezapomniane atrakcje
motoryzacyjne czekały na zaproszonych projektantów branży HVAC na event wieńczący
program: „Wielkie testowanie – zaprojektuj system HVAC z Zymetric”. 

  

      

Na evencie grono ponad 200 osób, mogło osobiście przekonać się o szybkości najlepszych aut
sportowych m.in. Lamborghini Gallardo, Porsche 911, Ferrari California, Subaru Impreza,
Nissan GTR, a także przyswoić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa jazdy. Na najnowszym i
najlepszym torze przeznaczonym do jazd doszkalających, niezapomnianym przeżyciem była
możliwość sprawdzenia osiągów aut sportowych oraz swoich umiejętności pod okiem
doświadczonych instruktorów. Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział w innych
konkurencjach motoryzacyjnych m.in. jazda w alkogoglach symulujących 1,5 promila alkoholu
we krwi, czy zmiana koła na czas. Fachowej porady, jak się zachować podczas wypadku na
drodze, udzielali także ratownicy medyczni. Dzień pełen atrakcji został zwieńczony uroczystym
bankietem. Podczas wieczoru wręczono nagrody uczestnikom Zymetric V6 Speed Challenge, a
zabawa przy muzyce trwała do rana.
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      Jednak Event Zymetric, to nie była tylko adrenalina sportowa. To także przedpremierowy pokaznajnowszej generacji systemów Midea VRF – serii V6. Grono zaproszonych Gości miało okazjęjako pierwsi w Polsce oraz jako trzeci kraj na świecie! – zobaczyć system, którego ofi cjalnewprowadzenie na rynek odbędzie się z początkiem 2018 r.      
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      Midea to jeden z niewielu producentów stale inwestujący w nowoczesne technologie iniezawodność produktów. Inżynierowie serwisu Zymetric wraz z Managerami Produktu z Chin,zaprezentowali możliwości nowego systemu i udzielali wyczerpujących informacji na stoiskuwystawowym strefy V6. Nowa generacja systemów VRF, to technologia, obok której nie możnabędzie przejść obojętnie! Możliwości techniczne Midea V6 będzie można poznać już niebawem.    Więcej informacji o evencie na: www.poczujmocV6.pl  
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http://www.poczujmocV6.pl

