
TURBO COOL + | AR CONDICIONADO

COMPACTO
Formato compacto para fácil transporte e arrumação.

TURBO COOL +

AR CONDICIONADO 
[AU5020F0]

O AR CONDICIONADO PORTÁTIL 
MAIS COMPACTO*
Com o ar condicionado Turbo Cool +, 
desfrute de uma refrigeração rápida e 
potente num design incrivelmente compacto. 
Este ar condicionado portátil enquadra-se 
em qualquer divisão e oferece uma excelente 
cobertura para divisões até 83 m3. Para além 
disso, o seu design compacto, o modo eco 
e a sua eficiência energética, garantem um 
reduzido impacto ambiental. 
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CONFORTO DO LAR ÍNDICE GERAL

AR CONDICIONADO | TURBO COOL +

POTENTE
Com 2500 W** de potência (10000 BTU***), 
este aparelho é ideal para divisões até 83 m3.

MODO ECO
A temperatura é definida 
automaticamente para -3ºC abaixo 
da temperatura ambiente para limitar 
o consumo de energia do aparelho 
enquanto refresca.

FÁCIL INSTALAÇÃO
Rápida e fácil instalação graças aos vários 
acessórios de origem (mangueira, vedante 
janela e acessório parede).

DADOS LOGÍSTICOS

Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de palete Camadas / palete Unidades / palete

3121040081389 1 6 1 6

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 375 x 315 x 870 (MM) 375 x 315 x 870 (MM) 1 200 x 800 x 1 004 (MM)

Peso 26,8 (KG) 26,8 (KG) 181,8 (KG)

*Em comparação com o TOP 10 de ar condicionados portáteis mais vendidos de painel independente (Jan-Jul 2020)  
**35dBA na velocidade mínima e 80m3/min na velocidade máxima, comparada com as ventoinhas de pé da Rowenta.
**Para uma divisão a 35°C - 40% HR (EN14511) *** Para uma divisão a 35°C - 80% HR

VERSATILIDADE 3 EM 1
O aparelho possui:
Função de refrigeração para uma frescura 
intensa. Função de ventilação apenas com 
ventoinha. Função desumidificação para 
dias mais húmidos.

RÁPIDA REFRIGERAÇÃO
A saída de ar frontal circular garante uma 
ação de refrigeração rápida e eficiente.

FILTRAGEM EFICIENTE
Filtro integrado que captura até 660 
microns. Prolonga a vida útil do aparelho, 
enquanto torna o ar mais saudável.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTO

Tipo Ar condicionado Portátil

PERFORMANCE

Capacidade de refrigeração 10000 Btu/h

Capacidade de refrigeração 2500 W

Classe de eficiência energética A

Fluxo de ar max 285 m3/h

Extração do ar quente Sim

Modo desumidificador Sim

Filtro Sim

Modo ventilação Sim

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Instalação Portátil

Nível de ruído 55 dB(A)

Posição modo Eco Sim

Rodas e pega Sim

Início diferido 24h

Temperatura de funcionamento (min-max) 16-35ºC

CARACTERÍSTICAS PRODUTO

Capacidade diária de desumidificação 45 L/h

Comando Sim

Ecrã LED

Painel de controlo Eletrónico

Comprimento máximo da mangueira 125 cm

Nível de ruído max 65 dB(A)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cor Branco

Reparável por 10 anos                                                                                          Sim

EM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Classificação energética A.


