
Πως να αναγνωρίσετε ένα κινέζικο

αντίγραφο του BFT ΜΙΤΤΟ RB2



BFT MITTO RB2

Τον τελευταίο καιρό παρατηρήθηκαν πολλά προβλήματα με τα τηλεχειριστήρια BFT ΜΙΤΤΟ RB2 και έτσι ανακαλύψαμε

την ύπαρξη κινέζικων αντίγραφων.

Προτιμήστε τα γνήσια προϊόντα της BFT για την αποφυγή προβλημάτων και για τη πλήρη κάλυψη εργοστασιακής

εγγύησης των προϊόντων.

Τα αυθεντικά προϊόντα μπορείτε να τα προμηθεύεστε από εμάς και από το δίκτυο των επίσημων συνεργατών μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας



Στο αυθεντικό BFT MITTO RB2 αναγράφεται το έτος και ο μήνας παραγωγής.

Αυτά ενημερώνονται σε κάθε παραγωγή. Τα τωρινά (παραγωγής 2018� π.χ.

δείχνουν από το 2017 έως το 2021 με σημειωμένο το ακριβές έτος και μήνα.

Στο κινέζικο αντίγραφο έχουν μείνει στο έτος παραγωγής μεταξύ 2011 και

2015 και φυσικά δεν είναι μαρκαρισμένο.

#1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ



Τα αυθεντικά BFT MITTO RB2 δεν έχουν ρεγουλατόρο συχνότητας σε

αντίθεση με τις κινέζικες αντιγραφές όπως βλέπετε στην φωτογραφία.

Επίσης παρατηρούνται κι άλλες διαφορές στις πλακέτες μεταξύ του

αυθεντικού και της κινέζικης αντιγραφής.

#2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ



Η συσκευασία που περιέχεται το κινέζικο τηλεχειριστήριο μοιάζει με την

αυθεντική συσκευασία των MITTO RB2 αλλά έχει μόνο 2 τρύπες αντί για 4.

Στο αυθεντικό η συσκευασία είναι από καλής ποιότητας σατινέ, σκληρού

ανακυκλώσιμου χαρτονιού, ενώ το κινέζικο είναι από γυαλιστερό λευκό

χαρτόνι που σκίζεται εύκολα.

#3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ



Το καπάκι στο αυθεντικό MITTO RB2 είναι ΜΑΤ και δεν γυαλίζει για να μην

φαίνονται οι γρατζουνιές, το πάτημα των πλήκτρων είναι στιβαρό καθώς

είναι ασφαλείας, εν αντίθεσή με τη κινέζικη αντιγραφή που το χρώμα στο

καπάκι είναι γυαλιστερό, έχει απλό πάτημα πλήκτρων (κάποιος που έχει

χρησιμοποιήσει το αυθεντικό το αντιλαμβάνεται σαν χαλασμένο).

#4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ



Στο αυθεντικό ΜΙΤΤΟ RB2 το πίσω καπάκι είναι ΜΑΤ και αναγράφεται η χώρα

προέλευσης (Italy) και έχει σήμανση που απαγορεύει τη ρίψη του MITTO RB2

στα σκουπίδια εν αντίθεσή με τη κινέζικη αντιγραφή όπου δεν αναγράφονται.

#5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ



BFT MITTO RB2

Η διαφορά ποιότητας υλικών μεταξύ του αυθεντικού και της κινέζικης αντιγραφής είναι μεγάλη.

Οπτικά ξεγελάνε. Πρακτικά όμως βγάζουν πολύ συχνά προβλήματα λόγω κακής ποιότητας υλικών.

Δεν έχουν καμία σχέση με την BFT και είναι αυτονόητο πως δεν καλύπτονται από καμία εγγύηση.


