Ar Condicionado Split Lg 9000 Btus Hi
Wall Smile Frio 220v
R$ 979,00
Com sofisticação e equipado com o exclusivo Filtro Multiproteção, o Split HiWall Smile
LG vai proporcionar muito mais conforto e saúde para sua família.
O Filtro Multiproteção LG com tecnologia 3M retém micropartículas com maiseficiência e
sem comprometer a refrigeração. Além disso, as enzimas aplicadasna construção do
Filtro Multiproteção eliminam até 99,9% das bactérias e víruscomo o H1N1.
Benefício prático e rápido
O Resfriamento rápido JET COOL te proporcionará uma temperatura agradável
empoucos minutos, mesmo nos dias muito quentes. Essa é a maneira mais prática
dedeixar o seu ambiente sempre confortável com muita agilidade.
Sustentabilidade
ALG pensa no meio ambiente, por isso incluiu no ar-condicionado a Operaçãoeconômica
ENERGY SAVING, que mantém a temperatura agradável com economia deenergia.
Sua casa semprefresquinha
Com9.000 BTUs o ar-condicionado Smile deixará seus ambientes com
temperaturassempre agradáveis, sem perder esta potência inclusa de maneira ideal.
Aproveitetodos os benefícios com qualidade LG e transforme seu clima do jeito que
sesentir mais confortável!
Aproveite asfunções
-Desumidificação saudável.
- Modo Sleep/Timer de até 7 horas, para maior conveniência e conforto na horade
dormir.
- Tecnologia CHAOS para a sensação de uma brisa natural.

Os melhorescomponentes
-Proteção anticorrosão, que proporciona maior durabilidade na unidade externa.
- Proteção contra surto de tensão, assim o produto terá uma vida útil maislonga e segura.
- Voltagem: 220 V.
Aviso:

Imagem meramente ilustrativa
Características
Baixo consumo de energia:Sim
Cobertura das válvulas:Não
Compressor scroll:Não
Controle remoto com display cristal liquido:Sim
Controle remoto:Sim
Filtro:Sim
Proteção anti-ferrugem:Sim
Relógio:Não
Ajustes automáticos:Sim
Aviso limpa filtro:Não
Função dormir:Sim
Resfriamento rápido:Sim
Timer:Sim
Ciclo:Frio
Capacidade:9.000 BTUs
Tecnologia:Convencional
Cor:Branco
Compressor:Rotativo
Consumo aproximado de energia - resfriamento:17,1 kWh/mês
Corrente:3,9 A
Design:Clean
Eficiência:3,24 W
Faixa de classificação:A
Freqüência:60 Hz
Saída de ar (onde):Inferior
Saída de ar (quantas):1
Temperatura (faixa):18 °C a 30 °C
Ajustes automáticos (quais):Deflexão de Ar Acima e Abaixo
Direcionadores de ar:Frio
Funções (quais):Ventilação, Refrigeração e Desumidificação
Funções (quantas):3
Potência:814 W
Tamanho do ambiente:15 m²
Velocidade (quantas):4
Voltagem:220 V
Altura Evaporador:28,2 cm
Largura Evaporador:89,5 cm
Comprimento Evaporador:16,6 cm
Peso Evaporadora:
Altura:49.8 cm
Largura:71.7 cm
Comprimento:22.9 cm
Peso:26 kg
Dimensões embalagem
Altura:0 cm
Largura:0 cm
Comprimento:0 cm
Peso:kg

Itens incluso
controle remoto sem fio e duas pilhas AAA
manual do usuário,
manual de instalação,
1 unidade condensadora,
1 unidade evaporadora,
Fabricante
LG

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: PR
Cidade: Apucarana
CEP: 86800600

