
O Climatizador de Ar In Brasil possui tripla filtragem com filtro em formato colméia, que umidifica 
e purifica o ar, de acordo com as recomendações da OMS,  proporcionando ainda mais saúde e 
conforto para você e sua família. Com ar frio ele deixa a temperatura agradável nos dias quentes 
do verão.

Sua função umidificar eleva a umidade do ambiente e garante a sensação de bem-estar e conforto. 

O Climatizador de Ar In Brasil conta ainda com rodinhas que facilitam sua movimentação, além 
de controle remoto multifuncional para melhor desempenho e praticidade.

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Umidifica e purifica o ar sempre renovando e refrescando

Produto certificado pelo INMETRO

- 3 modos de operação (normal, natural e dormir)
- Timer de até 12 horas, com desligamento automático
- 3 velocidades (baixa, média e alta)
- 60W de potência
- Reservatório de água com capacidade de 6,8 litros
- Capacidade de 17 horas de umidificação do ar
- Área de cobertura de 540 m³/h
- Painel de controle digital
- Alcance do vento: 3 metros em "velocidade alta"
- 2 modos de direção do vento
- Comprimento do cordão elétrico: 1,7m
- Filtro HEPA (elimina 99,9% das impurezas do ar)
- Área de aplicação recomendada de 15m² até 25m²
- Nível de ruído abaixo de 65dB
- Voltagem: 127V
- Assistência técnica em todo o território nacional
- Produto certificado pelo INMETRO
- SAC: (27) 3434-6262 / 0800 00 50 925 

Classificação fiscal 8479.60.00

Alíquota IPI 0%

DADOS DE LOGÍSTICA
INBCL01Modelo

Peso: 6,6 Kgs

Embalagem individual
Dimensões [CxAxP]
Peso
Código de barras [EAN-13]

425x738x365mm 
9,3 Kgs

127V – 7897416802174

Garantia 1 ano

Dimensões [CxAxP]: 380x718x300mm
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
(27) 3434-6262 | 0800 00 50 925

sac@produtosinbrasil.com.br
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