Climatizador de ar springer wind frio com controle remoto manual

6x 18 reais con 81 centavos R$18,81sem juros6x 6 reais con 65 centavos R$6,65sem juros12x 11 reais con 41 centavos R$11,416x 29 reais con 19 centavos R$29,19sem juros6x 20 reais con 17 centavos R$20,17sem juros6x sem juros6x 28 reais con 70 centavos R$28,70sem juros6x 28 reais con 70 centavos R$28,70sem juros6x 28 reais con 70
centavos R$28,70sem juros12x 12 reais con 22 centavos R$12,227x 5 reais con 83 centavos R$5,8312x 11 reais con 63 centavos R$11,637x 5 reais con 81 centavos R$5,8112x 6 reais con 39 centavos R$6,397x 5 reais con 99 centavos R$5,99O frete grátis está sujeito ao peso, preço e distância do envio. É confiável?Veja as Vantagens e Desvantagens
(Recomendo ou Não recomendo?)"Otimo produto. Muito bom tanto para o calor quanto para o frio. Estou muito satisfeito.""Otimo produto. Muito bom tanto para o calor quanto para o frio. Estou muito satisfeito.""PRODUTO MUITO BOM,EU RECOMENDARIA,ENTREGA da loja MUITO ANTES DO PRAZO.""O produto atendeu minhas expectativas.
Entrega rápida.""Nao refresca o ambiente, mesmo com o gelo, liguei na central p/ obter informaçoes e nao me retornaram. Comprei pra refrescar meu escritório, perdi dinheiro.""Confesso que fiquei decepcionada, achei que ele tivesse uma capacidade maior de refrescar.""Nao refresca o ambiente, mesmo com o gelo, liguei na central p/ obter
informaçoes e nao me retornaram. Comprei pra refrescar meu escritório, perdi dinheiro.""Nao é que apresenta na propaganda. Produto abaixo do esperado."Veja opiniões e depoimentos de quem comprou!Recomendo esse produto"Comprei recentemente e utilizei durante a noite. Nao é um ar-condicionado, mas refresca bastante e fica uma sensaçao
de estar dormindo de janela aberta em noite fresca. Ainda nao utilizei na velocidade máxima pois a média e a baixa foram suficientes para ter uma noite agradável. Com a funçao de oscilaçao, dá para direcionar o vento fresco sem ficar o tempo todo só em um local. Nao utilizei a funçao aquecimento assim como a de ionizaçao, que quando ligada,
parece que altera um pouco a intensidade do vento. Na velocidade baixa o barulho é quase imperceptível, na média é um pouco mais alto, mas nao atrapalha o sono. Cabe as seguintes observaçoes: o fio poderia ser um pouco maio e o material da gaveta de água parece frágil, quando abro para retirar a água que sobra, parece que vai
quebrar."AnaRecomendo esse produto"Ele é leve, cabe em qualquer cantinho, tem ar quente, ionizador, umidificador, climatizador frio, funciona com água e vem com dois reservatórios, para deixar no frezer, para ser usado posteriormente. O ar circula em várias direçoes.... ele tem várias funçoes, vem com controle. Como ele tem ar quente, entao a
potência é alta 1400w.... o fio é grosso e nao pode ligar em qq tomada... questao de segurança... como o microondas por exemplo. Antes de comprar consulte um eletricista para ver se sua casa tem tomada compativel... mas isso é so para o ar quente.... ele no mínimo ja esquenta. Estou satisfeita com a compra, chegou super rápido, e o custo beneficio
foi excelente."CéliaRecomendo esse produto"Loja entregou em uma semana, estao de parabéns. Já tínhamos o climatizador somente com o ar frio, na recepçao da empresa, como estava precisando de um pra sala da minha casa, resolvi comprar com o ar quente, o que nao sabia é que a saída de ar é bemmmmm menor neste, acredito que deva ser o
aquecedor, que por sinal é muito bom. Vi alguns comentando que nao esfria, ou nao esquenta, gente ele nao é ar condicionado, e faz muito bem sua funçao de climatizar, ameniza muito o calor, até mesmo este modelo com a saída de ar menor, ele da conta do recado.... Vi alguns de outras marcas, super barulhentos, esse da Springer é muito bom...
Recomendo."L.Recomendo esse produto"A entrega da loja como sempre muito boa, antes do prazo previsto. O Produto é lindo, vem com 2 bolsas de gelo, o compartimento de água é grande, o controle remoto facilita muito o uso, pois pode aumentar ou diminuir a velocidade no conforto da sua cama. Galera nao é um ar condicionado, vi muitas pessoas
reclamando falando que o climatizador nao gela, a aplicabilidade dele é climatizar o ambiente e nesse quesito ele atende bem. Quase nao faz barulho, tem o timer de até 7 horas, ou seja, voce pode programa-lo e dormir tranquila. Obs: Tem aquyecedor também, para o tempo frio. Top, gostei, recomendo. bjoss de luz. =)"AlanaRecomendo esse
produto"Primeiramente quero agradecer a lojaloja, por efetuar a entrega do produto 12 dias antes do prazo combinado parabéns, sobre o climatizador ele é bom sim, umidifica bem o ar local, e colocando os ice box, gela bem o ambiente nao muito extenso, claro que nao é como um ar condicionado, porem refresca e leva a uma noite de sono muito
mais agradável, a ventilaçao nao é seu maior forte, porem ventila o necessário para refrescancia do ambiente, nao é barulhento, um bom produto e recomendo sim, e aquece muito bem sem duvidas."Maria"Achei o equipamento muito bonito, com controle remoto e fácil de usar; mas a "temperatura quente", que no momento mais necessitava nao me
satisfez nem 50%. Ouvi dizer que os climatizadores duas estaçoes sao assim mesmo, o quente nao é bom. Ouvi tambem, que esse climatizador é "otimo no verao". Mas por essa razao, infelizemente nao fiquei com o produto, "precisa melhorar muito a fase quente". Vou adquirir um, só com estaçao quente."MariaRecomendo esse
produto"Primeiramente, parabéns à loja. Comprei o climatizador Springer pelo site na quarta à noite e recebi na sexta pela manha... O produto é ótimo, muito bom como aquecedor, além de bonito e silencioso, pelo preço apresenta bons recursos. Para resfriar, também é ótimo. Deu conta do recado, superando o que eu esperava. Somente uma questao
poderia ser melhorada, o timer em intervalos de 30min e nao de 1h."MailsonNão recomendo esse produto"Somente existe a dificuldade com o plugue de diâmetro maior, o que nao ocorre com todos os eletrodomésticos novos. No manual está a recomendaçao de nao se usar adaptador (o uso deste, deve comprometer a garantia). A questao é que a
proposta do aparelho é/pode de ser levado para outros ambientes, o que requer colocaçao de novas tomadas 20A onde se pretende utilizá-lo."EmíliaRecomendo esse produto"Até o momento o produto se apresentou exatamente como descrito, sim ele refresca um ambiente pequeno, umidifica bem, silencioso, mil vezes melhor do que comprar vários
ventiladores pq o ar sai fresco minha gente!!! Essa é a grande diferença!! Ainda nao posso falar sobre a bolsa de gelo ainda nao fez frio, custo benefício em relaçao as marcas famosas!!"Pitty"O produto funcionou bem por uns 2 meses, adorávamos o fato de poder utilizar gelo para potencializar o resfriamento do ambiente. No entanto com o tempo de
abre e fecha gaveta , o filtro quebrou. Aqui em Campinas nao conseguimos utilizar a assistência técnica, burocráticas e inexistentes. Resolvemos o nosso problema com cola de contato e fita."LucieneRecomendo esse produto"Nao substitui o ar condicionado. Porém, é bem melhor que qualquer ventilador. Se você estiver até 2 metros à frente do
aparelho você consegue ficar bem refrescado. A dica é colocar gelo na água do compartimento, quando a opçao humidificar estiver ligada. As bolsas de gel que vêm com o produto, nao fazem tanto efeito quanto o gelo."FelipeRecomendo esse produto"O aparelho cumpre o que promete, a ventilaçao é forte, tem um ótimo alcance. Por enquanto só usei
a funçao aquecer. A ventilaçao é potente, aquece rapidamente o ambiente. Muito fácil de manejar, e faz toda a diferença o reservatório de água ser frontal, muito fácil de reabastecer. Um aparelho muito objetivo. Estou amando."MargaridaRecomendo esse produto"Aparelho bom, porém a opçao quente fica a desejar. A funçao frio é ótima refresca bem
o ambiente ainda mais quando utilizada as bolsas de gelo. A funçao quente é fraca, e o vento gerado nesta funçao deixa o ar frio. Moro na regiao sul do Brasil e tivemos temperaturas de 4°C e a funçao quente nao melhorou está condiçao."AndreRecomendo esse produto"Otimo produto, recursos de controle úteis, ótima vazao de ar. Se colocar gelo ou
garrafinhas com gelo e água gelada no reservatório, o ar sairá bem mais fresco. Na velocidade média e alta é MUITO barulhento. Vale a pena comprar as caixinhas de hidrogel e deixar no congelador antes de usar."MGanzertRecomendo esse produto"Produto de excelente qualidade nao é barulhento esfria e esquenta bem em ambientes pequenos. O
bom é que, alem de umidificar também ioniza o ambiente. O que eu nao gostei é que a funçao noite só tem nos climatizadores frio, acho que poderiam por no quente também assim ficaria bem mais completo"WilsonRecomendo esse produto"Muito útil. Ainda faz pouco tempo que estamos usando... Ainda nao vimos nem a conta de luz para comparar...
O climatizador resfria muito bem o ambiente, é fácil de locomover, de programar nos botoes ou controle, só achei que na velocidade máxima o barulho incomoda um pouco, mas é suportável."FabianoRecomendo esse produto"O produto possui os recursos esperados, tem potência ótima, resfria o ar quando utilizado com as bolsas congeladas. Fácil de
manusear, fácil de entender o funcionamento, possui rodas que facilitam bastante o transporte de um ambiente a outro. Atendeu as expectativas."ElieteNão recomendo esse produto"Climatizador que realmente modifica o ar de espaços pequenos, porém, quando o umidificador é ligado apresenta barulho do movimento da água, que junto com a
ventilaçao baixa incomoda. A gaveta emperra se a água for colocada antes das capsulas geladas."DulceRecomendo esse produto"Gostaria de agradecer a loja pelo ótimo atendimento, mercadoria chegou antes do prazo, o produto me atende perfeitamente e um ótimo aparelho claro que nao e igual a um ar condicionado mas refresca e aquece bem
muito bom gostei estou satisfeito."LuizCarlosRecomendo esse produto"O prazo de entrega foi de apenas 2 dias, e climatizador é perfeito, refresca bastante e a opçao aquecer é maravilhoso, liguei no quarto fechado, e aquece demais, super indico. Vale a pena pra quem mora em cidade que faz muito frio como eu."Sill"Entrega da loja ótima muita
rápido, mas no terceiro dia de uso na funçao quente parou de funcionar, está na assistência técnica e está esperando peça nao sei quanto tempo demora e se vai ficar bom, me arrependo de ter comprado. At Rubens"RubensRecomendo esse produto"Já possuía um outro, mas nao tinha a funçao QUENTE, gostei muito desta funçao, e já estava satisfeito
com o meu anterior, o controle remoto é muito útil e quando se coloca água gelada no reservatório, o clima fica muito agradável."JúlioRecomendo esse produto"Fiquei muito satisfeita com a aquisiçao. Produto super eficiente, deixa o ambiente agradável. Possui várias formas de regulagem da intensidade e direçao do ar. Para quem nao é adepto ao ar
condicionado, este é o ideal. Recomendo!"VaniaRecomendo esse produto"Comprei o climatizador tem um mês, gostei tanto do produto que fiz propaganda pra minha família e mais duas pessoas já compraram também, super recomendo, tanto na funçao frio ou quente o desempenho superou minhas expectativas."ZileneRecomendo esse
produto"Produto cumpre oque promete, claro que nao é um ar condicionado mas gela bem principalmente se colocar as bolsas de gelos no compartimento, é ótimo para os dias frios pois deixa o ambiente com uma temperatura agradável."Jaqueline"O aparelho e bom mas o meu veio com defeito a tecla timer nao está funcionando já mandei um email
para vocês solicitando a troca do mesmo,pois nao sei como devo proceder.mas tirando isso recomendo sim a compra."SuellenRecomendo esse produto"O aparelho é leve, funciona com baixo nível de ruído e realmente refresca o ar nesse verao insuportável de Sao Paulo. Ainda nao testei o aquecimento por razoes óbvias. O controle remoto é simples
mas útil."Cristina"Os aparelhos funcionam bem, mantendo uma temperatura agradável para pequenos ambientes. Porém um deles apresentou um excesso de temperatura no plug, derretendo o plastico que envolve os pinos da tomada."SebastiaoRecomendo esse produto"Produto bom de ótima qualidade, atendeu as minhas expectativas, estou usando
até agora só no quente, ele desumidifica totalmente o ambiente; achei meio barulhento para dormir com ele ligado."ArnaldoRecomendo esse produto"Somente usei a funçao quente , deixa o ambiente realmente agradável, o ambiente que eu uso e um dormitório que é bem pequeno nao é barulhento o tempo de entrega foi antes da data
confirmada"ClaudiaRecomendo esse produto"Primeiramente agradecer a loja pela entrega 3 dias antes do prazo estipulado, o produto é muito bom para o que foi projetado, só nao podemos exigir que ele seja igual um ar condicionado."ClaytonRecomendo esse produto"Produto com ótima potência, realmente refresca ou esquenta o ambiente. Ideal
para regular velocidade e timers. Comparada com outros produtos da mesma categoria achei muito melhor."AllisonRecomendo esse produto"Muito bom...Nao é barulhento..resfria bem e tem um ótimo aquecimento..nao tenho do que reclamar do produto..sem dizer que a entrego foi feita 2 dias depois da compra..bem rápido."TiagoRecomendo esse
produto"Comprei a poucos dias, me surpreendeu a rapidez na entrega, e me salvou na noite de Natal, estava muito quente e a casa cheia....entrega em 3 dias. Produto muito bom, recomendo."MariaRecomendo esse produto"Muito bom desempenho. Cumpre o que promete. É bem melhor e mais silencioso que um ventilador. Claro que nao gela como
um ar condicionado, mas para ambientes pequenos é ótimo!!"Franciele"Foi uma otima aquisiçao. porém acho que deveria ter a opçao de ionizar e umidificar sem o aparelho estar na temperatura fria ou quente, ou seja apenas ionizar e umidificar."MariaRecomendo esse produto"O climatizador atende bem suas funçoes. Vem praticamente pronto pra
uso e seu display é fácil de entender e manusear. Achei silencioso e também bastante leve. Recomendo."LigiaRecomendo esse produto"Estou usando a poucos dias, ainda nao tive oportunidade de usar ele em um dia muito quente. O aquecedor funciona muito bem e nesse tempo frio e seco é um ótimo aparelho!"HzmarqRecomendo esse
produto"Facílimo de instalar e de utilizar, o aquecimento é bom e vem com bolsas gel para congelar e por no compartimento de água para ajudar na refrigeraçao. Sem reclamaçoes."AlexandreRecomendo esse produto"Otimos recursos, facilidade no manuseio, potencia boa. Aletas de direcionamento de ar muito mole, nao consegue fixar a direçao
desejada, vc posiciona mas elas caem"WaldirRecomendo esse produto"O produto atende às expectativas. Nao é para substituir um ar condicionado, mas o mesmo refresca bem pequenos ambientes em funçao da utilizaçao da água e/ou gelo."MarceloRecomendo esse produto"Bom produto. cumpre o que promete. a entrega foi impressionantemente
rápida. depois desta boa avaliaçao, espero que se necessitar de assistência, eu consiga..."EmerRecomendo esse produto"Otimo produto, bastante silencioso e com uma capacidade de ventilaçao maior do que esperado (levando-se em conta que é um climatizador e nao um ventilador)."SilvioNão recomendo esse produto"Nao refresca o ambiente, mesmo
com o gelo, liguei na central p/ obter informaçoes e nao me retornaram. Comprei pra refrescar meu escritório, perdi dinheiro."JucianeRecomendo esse produto"Ótimo produto , funciona bem, aquece um ambiente relativamente médio , é fácil de limpar e recarregar água ..... gostei porque consome pouca energia....."LuizRecomendo esse
produto"Depois de diversas pesquisas sobre climatizador optei por esta marca por já possuir um ar ar condicionado, e por ser um dos melhores do mercado."LourivalRecomendo esse produto"O produto é de qualidade, preencheu meu objetivo com relaçao a esse tipo de aparelho. estou satisfeita com a aquisiçao e já estou
recomendando."IedaRecomendo esse produto"Eu adorei! a brisa dele eu achei mais fresca que o ar quente do ventilador. quando poe água gelada+gelo entao, melhor ainda! adorei, recomendo."Lilian"Gostei muito da funçao ionizar e umidificador, porém a funçao aquecer achei fraca para meu quarto acho que pra ambientes menores seja
melhor."LuciaNão recomendo esse produto"É muito caro para o benefício. Vale mais a pena comprar 4 ventiladores turbo. Aliás, um só ventilador é mais forte do que o climatizador."HelgaRecomendo esse produto"Muito facil de usar, velocidades sao otimas, o ambiente tem 30m² e ele atende super bem. Alem de ser bem silencioso. Gostei e
recomendo"SchebeskiRecomendo esse produto"A entrega foi muito rápida! O climatizador é silencioso e ventila muito mesmo de longe! Minhas noites estao mais agradáveis! Recomendo!"KellyRecomendo esse produto"E um produto ótimo, refresca sem ressecar o nariz, facio manuseio, pra quem trabalha a noite e enfrenta o calor para dormir
resolveu."ValdirRecomendo esse produto"Achei muito bom o produto porem nao ventila muito forte, achei o mais forte dele muito fraco, mais fraco do que ventilador de teto."FilipeRecomendo esse produto"Eu indico o produto principalmente para quem tem problemas respiratório e nao pode fazer uso de ar condicionado que é o meu
caso."ValquiriaRecomendo esse produto"Produto muito bom, atende perfeitamente, design bonito, facilidade de manuseio. Atende muito bem em locais de menor espaço."PauloRecomendo esse produto"Bonito design, silencioso na medida do possível, consegue refrescar ambientes pequenos, colocando-se gelo e agua atrás."GiselaRecomendo esse
produto"Produto muito bom, atendeu minhas expectativas....Chegou em dois dias depois da compra...Otimo atendimento pós venda..."LeidiRecomendo esse produto"Produto chegou muito rapido e o climatizador e muito bom mantendo o ambiento agradavel, é silencioso, leve Recomendo"TaniaRecomendo esse produto"Já estou com o climatizador
funcionamento em perfeito estado, o controle nao está funcionando, mas isto é relevante."RobsonRecomendo esse produto"O Climatizador é ótima com varias funçoes, nem preciso me preocupar em desligar com a programaçao que ele possui."TerezinhaRecomendo esse produto"Otimo custo/benefício, o melhor que encontrei. Otima vazao de ar, pouco
ruído. Conforto em dias quentes e frios."JessicaNão recomendo esse produto"A climatizaçao. Q eh o fato pelo qual comprei o climatizador springler nao acontece no maximo ventila e mal mal."AdaoRecomendo esse produto"Aparelho de fácil uso.Contem na parte superior os itens aos quais você pode ajustar.Controle remoto.Leve ."SheilaRecomendo
esse produto"Bem tem pouco tempo ainda de uso mas esta atendendo muito bem nao e um ar condicionado mas refresca bem."EvanildoRecomendo esse produto"Comprei há algumas semanas e fiquei encantada. Muito prático e atendeu muito bem minhas necessidades!"DanielaRecomendo esse produto"Depois de várias pesquisas, comprei para meu
cunhado e depois de testar quero comprar outro para mim."MineiroRecomendo esse produto"Comprei para me dar de presente neste natal e adorei, muito bom e supre todas as minhas necessidades."RoseRecomendo esse produto"O produto tem nos surpreendido, nos dias mais frios, conseguimos manter uma temperatura
agradável."RoseliRecomendo esse produto"Bom circulador de ar é um bom aquecedor pra esse inverno, a funçao umidificador deixou a desejar"EderRecomendo esse produto"Comprei é tive entrega super rápida e está resfriando bem, pra um ventilador com esse preço kkkk"LucicleaRecomendo esse produto"Quero agradecer a loja pelo entrega do
produto q foi bem antes do prazo estou muito satisfeita ."MariaRecomendo esse produto"Produto de qualidade, mais barato que um ar condicionado com recurso de ar quente e mobilidade."YassuoRecomendo esse produto"Se utilizado corretamente, cumpre com o prometido. Vale ressaltar que nao é um ar condicionado."MarcioRecomendo esse
produto"O produto atendeu ao que eu procurava, veio antes do esperado e atendeu as minhas estimativas."PauloRecomendo esse produto"Muito prático para o uso, principalmente com controle remoto, leve e prático para transportar."Cezar"Gostei , do equipamento , mas as aletas de direcionamento de deveria automática e nao
manual."WashingtonRecomendo esse produto"Comprei à um uns dias e estou amando o produto e outro a entrega foi o mas rápido possível"AntonioNão recomendo esse produto"Confesso que fiquei decepcionada, achei que ele tivesse uma capacidade maior de refrescar."EdilmaRecomendo esse produto"O produto atende ao fim que se destina. Otimo
controle remoto e funcionamento silencioso."SampaiosantiagoRecomendo esse produto"Bom desempenho, usei o quente e se o ambiente for pequeno aquece , nao usei o frio ainda"AngelaRecomendo esse produto"Otimo produto. Muito bom tanto para o calor quanto para o frio. Estou muito satisfeito."LucasRecomendo esse produto"Apesar que ainda
nao usei segundo imformaçoes diz ser muito bom economico e silencioso"PauloNão recomendo esse produto"Esperava mais do produto achei muito fraco pelo valor que paguei e uma marca inferior"LucianoRecomendo esse produto"Até agora atende a expectativa. Deve ser considerado nao ser um condicionador de ar."JoseRecomendo esse
produto"Me atendeu em todos os quesitos umidificaçao ionizaçao e aquecimento que eu buscava."Giselle"O produto é bom porém veio faltando uma rodinha , nao consigo instalar somente três."Marcos"Boa qualidade, facilidade de locomoçao e bonito design. Espero que seja economico."LuizaRecomendo esse produto"Muito bom. Recomendo esse
Climatizador. Fácil de instalar e refrescar o ambiente."CeliaRecomendo esse produto"Comprei dia 23/12/15 a entrega foi antes mesmo do prazo previsto. Gostei muito!"GracineteRecomendo esse produto"Possui os recursos indispensáveis e satisfatórios para um condicionador de ar"LuizRecomendo esse produto"Um produto de boa qualidade funciona
muito bem deixa o ambiente bem geladinho"RenataRecomendo esse produto"Comprei o climatizador por intermedio da familia que ja possui .vale a pena"ElviraRecomendo esse produto"Se você está procurando um substituto para o ar-condicionado, encontrou!"LucianaRecomendo esse produto"PRODUTO MUITO BOM,EU
RECOMENDARIA,ENTREGA da loja MUITO ANTES DO PRAZO."AntonoRecomendo esse produto"Aparelho excelente. Completo. Atende ao que se propoe. Entrega rápida."RenataRecomendo esse produto"O produto atendeu todos meus requisito,Otimo produto super recomendo."JordelRecomendo esse produto"Comprei o produto porque uma amiga
indicou e eu gostei ...recomendo."PaulaRecomendo esse produto"Atende perfeitamente o proposto e informado na descriçao do produto."MarlianeRecomendo esse produto"Adorei tudo produto e entrega tudo como esperado de quem vai comprar"Leandrotec"Com apenas 5 meses de uso parou de funcionar,foi bom enquanto
durou."LiindauraRecomendo esse produto"Atendeu as minhas necessidades é uma das melhores marcas do mercado."RafaelRecomendo esse produto"Otimo produto Recomendo este produto a todos, pode comprar sem medo"Luciano"Bom, mas poderia ter uma vazao melhor do ar, a distância é curta."ElianaRecomendo esse produto"Excelente
equipamento, funciona também como aquecedor. Econômico."RodrigoRecomendo esse produto"Otimo produto, recomendo. Atendeu todas as minhas expectativas."ReginaldoRecomendo esse produto"O produto cumpre bem todas as funçoes,muito bom! Super indico!!!"DaniellaRecomendo esse produto"Produto muito bom . resfria bastante o ambiente
se for pequeno."MailuRecomendo esse produto"Aquece muito bem rápido sem cheiro e nível de barulho bem baixo"FmlericheRecomendo esse produto"Mto bom produto facil de usar recomendo para quem quiser usar."HugoRecomendo esse produto"Todos os recursos atendem as expectativas e sao fáceis de usar"Ma77"Comprei este mes por
enquanto tudo bem nao sei o consumo ainda"VandevalRecomendo esse produto"Produto ótimo... rápidos na entrega valeu a compra recomendo!!"JulianaNão recomendo esse produto"Nao é que apresenta na propaganda. Produto abaixo do esperado."MárcioRecomendo esse produto"Otimo produto e atendeu minhas expectativas como
climatizador."JefersonRecomendo esse produto"Otimo produto. Funciona bem no quente e no calor é muito bom"ElizangelaRecomendo esse produto"Otimo produto! Superou as expectativas, potente e econômico!"Celio14Recomendo esse produto"Realmente é como diziam nas avaliaçoes, esfria e aquece bem."ShirleyRecomendo esse produto"O
produto superou minhas expectativas. Muito bom. Recomendo."Luciana"É um bom produto, mas pensei que o ar frio fosse mais forte"FernandaRecomendo esse produto"Comprei tem duas semanas e me atende muito bem e recomendo."WadsonRecomendo esse produto"Entrega realizada dentro do prazo. Produto bom, silencioso."MarianaRecomendo
esse produto"Bom, fácil de usar atende munas espectativas. Eu recomendo."GilbertoRecomendo esse produto"Gostei do Produto, climatizador quente e frio. E recomendo."ValdireneRecomendo esse produto"Muito bom, silencioso e de boa qualidade. Excelente compra."WillianRecomendo esse produto"Produto de boa qualidade, ótimo design é fácil
manuseio..."DannyRecomendo esse produto"Produto excelente e atende a todas as minhas expectativas."AnaRecomendo esse produto"Fácil manuseio prático fácil deslocamento gostei muito om"Baltazar"Com relaçao ao som achei que poderia ser maos silencioso."Galdino"O produto é bom. Porém nao aquece muito. Fora isso é bom."Flah25"O produto
é bom, apenas a ventilaçao quente é meio fraca."AriRecomendo esse produto"Produto, esfria bem, e também esquenta bem, recomendo!!!"RenataRecomendo esse produto"Atende tanto para refrescar quanto resfriar o ambiente."PauloRecomendo esse produto"È um produto satisfatório e recomendo para este inverno"ReginaldoRecomendo esse
produto"Atendeu a nossas expectativas. Refresca bem o ambiente."MargarethRecomendo esse produto"Compre a um quinze dia e estou satisfeito com ele goste"AdmilsonRecomendo esse produto"Comprei tem uma semana mais to adorado muito bom mesmo"ValdeciRecomendo esse produto"O produto é bom se esfriasse um pouco mais seria
otimo"VagnerRecomendo esse produto"O produto atendeu minhas expectativas. Entrega rápida."MariaRecomendo esse produto"O produto atendeu as expectativas. produto silencioso"CloudRecomendo esse produto"A boa relaçao custo benefício compensa o investimento"Costasilva95Recomendo esse produto"Bom. Aparelho para reflescar o ambiente
fácil de usar"Charles"Nao gela tanto assim, mas no geral é um ótimo produto"CamilaRecomendo esse produto"Estou adorando nesse calor refresca bastante Sem mais"JoabeRecomendo esse produto"Comprei na semana passada e estou feliz com o produto"JuaresxavierRecomendo esse produto"Bom produto e bom atendimento recomendo com
riqueza"JoseRecomendo esse produto"Muito facil de usar...parece ser bem resistente!!!"MarcosRecomendo esse produto"Produto bom, conforme características...Recomendo."ThaisRecomendo esse produto"Produto excelente, de ótima qualidade e bom preço."FabianeRecomendo esse produto"Muito bom, facil de levar para qualquer lugar, etc"Maria
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