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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASCARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

BENEFÍCIOS

Cooling Pad com filtro colmeia Utiliza a evaporação da água para refrescar o ambiente sem ressecar o ar.
Filtro de ar lavável e antipoeira Evita entrada de poeira no climatizador, tornando o ar expelido mais puro e limpo.
Recipiente com gel para resfriamento Pode ser congelado e colocado no reservatório de água, aumentando a sensação de frescor no ambiente.
Reservatório de água removível Fácil remoção, facilitando na hora de encher.
Grande capacidade Armazena até 5,3 litros.
Rodinhas deslizantes e alças superiores Resistentes e ergonômicas, permitem um fácil deslocamento por todos os cômodos.
3 velocidades de ventilação + funções resfriar, aquecer e oscilar Maior liberdade na escolha do clima.
Design moderno feito em material resistente Mais requinte para casa ou escritório com garantia de qualidade Cadence.

O Climatizador de ar Breeze é moderno e traz conforto para qualquer ambiente.
Tem sistema Cooling Pad com filtro colmeia, um moderno sistema de climatização 
que util iza a evaporação da água para refrescar naturalmente o ambiente, sem 
ressecar o ar.
Seu filtro de ar é lavável e antipoeira, evitando a entrada de poeira no climatizador, 
tornando o ar expelido mais puro e limpo. 
Tem recipiente com gel para resfriamento que pode ser congelado e colocado no 
reservatório de água, aumentando a sensação de frescor no ambiente.
Seu reservatório de água é removível, facilitando a remoção, na hora de encher e na 
sua limpeza. Tem capacidade para até 5,3 litros.
Tem rodinhas deslizantes que proporcionam fácil deslocamento por toda casa e 
alças superiores resistentes e ergonômicas que ajudam na locomoção para diversos 
cômodos.
3 velocidades de ventilação + funções resfriar, aquecer e oscilar, proporcionam maior 
liberdade na escolha do clima.
Seu design moderno é feito em material resistente, trazendo mais requinte para casa 
ou escritório com garantia de qualidade Cadence.
Suas aletas verticais com movimentação automática e aletas horizontais com 
regulagem de direção auxilia na distribuição do ar em todo o ambiente.

CONFORTO TÉRMICO

CLI601
CLIMATIZADOR DE AR 

BREEZE 601

CLI601-127
127V
1250W | 75W
1,25kWh
270x750x320mm
7,6kg
1 ano

CLI601-220
220V-240V
2000W | 75W
2,00kWh
270x750x320mm
7,6kg
1 ano
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370x790x315mm
7,0Kg
789822145694-1

370x790x315mm
7,0Kg
789822145695-8


