
AMBIENTE AGRADÁVEL EM SUA CASA, AR FRIO OU QUENTE

A Lufthous® é uma marca que se destaca pela sua grande 
versatilidade e visão de futuro face aos produtos que desenvolve, 
especialmente quando se trata de elementos idealizados para 
o ambiente doméstico. O AIR ICE&HOT LH foi concebido para 
melhorar o ambiente da sua casa. As caraterísticas que apresenta 
são totalmente exclusivas e inovadoras e o seu lançamento 
demonstra uma grande revolução na nossa gama de produtos. 
Poderá levá-lo para qualquer divisão e desfrutar de todas as suas 
funções de forma simples e cómoda. 

• - Aquecimento calor
• - Ventilador frio
• - Ionizador
• - FUNÇÃO Anti-mosquitos
• - Difusor de aromas

Com a sua dupla função de frio (80W) /calor (1000W – 2000W) 
obterá a temperatura adequada, tanto no inverno como no verão.

Uma das vantagens de que podemos usufruir ao usar o AIR ICE&HOT 
LH é que podemos programá-lo como quisermos, permitindo-nos 
assim poupar energia e reduzir os custos na nossa fatura. Como já 
referimos antes, este climatizador é leve e portátil. Poderá colocá-
lo na zona da casa que mais lhe convier a cada momento.

De forma natural, conseguirá o ambiente perfeito, pois funciona 
apenas com água ou gelo. Basta encher o depósito e desfrutar de 
uma temperatura ideal em poucos segundos.

FUNÇÃO IONIZADOR:
A função ionizador é uma das maiores novidades apresentadas 
pelo produto; o AIR ICE&HOT LH utiliza e cria iões negativos 
usando a eletricidade para eliminar partículas microscópicas do ar, 
transformando o ambiente que o rodeia num local mais limpo e 
agradável. Por isso, a sua utilização é especialmente recomendada 
para pessoas com problemas respiratórios.

Função difusão de aromas:
Graças ao difusor de aromas criaremos um ambiente agradável e 
perfumado na divisão onde colocarmos o climatizador. Diga adeus 
aos maus odores.

Repelente de mosquitos:

Através de uma pastilha tipo “fogo” poderá descansar e esquecer-
se do terrível incómodo criado por estes insetos (principalmente 
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nos meses de verão).  Já não precisa mais de instalar medidas anti-
mosquitos em sua casa; esta é a solução definitiva.

A função de efeito chama pode ser utilizada com ou sem função 
de calor, para poder ser usada apenas como elemento decorativo. 
Esta função fará com que o seu lar pareça um lugar mais quente e 
acolhedor, conferindo-lhe um toque encantador.

Caraterísticas principais

• Calor e frio
• Comando à distância com todas as funções
• Painel digital
• Inclui temporizador, tem uma duração de 1-8 horas.
• 3 níveis de velocidade: alta (H), média (M) e baixa (L). 
• Rodas para um fácil transporte.
• Inclui reservatório, depósito de água.
• 2 ventiladores.
• Efeito chama, chaminé
• Botão de refrigeração.
• Botão de ar quente.
• Botão repelente de mosquitos.
• Muito silencioso.
• MANTÉM O AR DA SUA CASA LIMPO E FRESCO
• MOTOR EXTREMAMENTE SILENCIOSO
• DESFRUTE DE UMA AGRADÁVEL TEMPERATURA EM SUA CASA
• PURIFIQUE O AMBIENTE DA SUA CASA
• PRESSIONANDO APENAS UM BOTÃO, A FUNÇÃO IONIZADOR 

ELIMINA ELEMENTOS INDESEJÁVEIS 
• Diminui a temperatura do ar até 15ºC.
• Leve e portátil. Não necessita de instalação.
• Ar quente por PTC

DADOS TÉCNICOS

Modelo Air Ice&Hot
Voltagem adequada 220V~240V/50Hz
Tipo Refrigerador e aquecedor
Energia de refrigeração 80 W
Energia de aquecimento 2000 W
Velocidade máxima de ar 8m/s
Capacidade do depósito de 
água

3 L

Peso líquido 7,2 kg
Dimensões do artigo 340X265x730 mm
Dimensões da caixa de oferta 370X310x745 mm


