
AS VANTAGENS DO AR CONDICIONADO
COM ALTA PORTABILIDADE
UTILIZAÇÃO FÁCIL E IMEDIATA

TEMPERATURA IDEAL,
ESSENCIAL PARA O CONFORTO
O ar condicionado já se tornou num bem essencial
dos ambientes interiores. Por isso cada vez mais exigimos 
esse conforto em nossas casas, sem muitas vezes 
sabermos que pode ser tão fácil e económico.
O ar condicionado portátil veio simplificar
esta comodidade, e os aparelhos Vort-Kryo Polar,
da Vortice, são o culminar desta tecnologia.
A sua eficácia é indiscutível e conseguimos ambientes 
com a temperatura ideal, sem obras de alteração
ou fixações. Com um ar condicionado portátil pode ainda 
alternar a temperatura ideal nas várias divisões da casa.
Versátil, eficaz e de fácil utilização.

AR CONDICIONADO PORTÁTIL VORT-KRYO 12 POLAR DA VORTICE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Estrutura e componentes em resina ABS termoplástica

• 4 modos de funcionamento: automático, arrefecimento, 
desumidificação, ventilação

• Aparelho Classe A

• Dois modos de funcionamento: ar/ar e ar/água (adiabática),
capacidade de refrigeração superior e maior eficiência energética

• Sem procedimentos de instalação (ar quente transportado para 
fora do espaço de clima controlado via tubo de descarga)

• Controlo eletrónico LCD + comando infravermelhos

• Sistema contínuo de drenagem interna: converte a água
de condensação em vapor consumido no ar

• Temporizador programável: permite a seleção de ciclos on/off
em intervalos de 1 hora, ao longo de um período de 12 horas

• Modo Sleep: otimiza o consumo de energia durante a noite;
a temperatura definida é aumentada em 1°C a cada duas horas

• Filtro de impurezas lavável

• Filtro de carvão ativado para remover cheiros desagradáveis

• Contém gases fluorados com efeito de estufa

• Equipamento hermeticamente selado

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

• Tubo de descarga de ar quente

• Tanque de condensação

• Comando infravermelhos

• Tampa estanque

• Adaptador para saída de ar
(c/ dimensão ajustável para janelas)

• Adaptador circular
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VORT-KRYO POLAR 12
Portable air conditioners

Certifications

TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA

DIMENSIONS

CE

Absorbed Current max (A) 6,3
Absorbed Power max (W) 1326
Compressor Type Rotativo
Frequency (Hz) 50
Max ambient temperature for
continuous operation (°C)

35

Min ambient temperature for continuous
operation (°C)

18

Number of Phases (Ph) 1

Refrigerant Type R410A
Voltage (V) 220-240
Weight (Kg) 29,5
Cooling Capacity (BTU/h) 11812
Cooling Capacity (W) 3462
Delivery max (m³/h) 460
EER (Energy Efficiency Ratio) 2,61

Size A (mm) 790
Size L (mm) 420
Size P (mm) 405

DADOS TÉCNICOS E DE UTILIZAÇÃO

DIMENSÕES

Em conformidade com a legislação respectiva da União Europeia segundo o anexo II do Regulamento (CE) nº 765/2008.

CONTROLO ELETRÓNICO
E DISPLAY LCD

COMANDO
INFRAVERMELHOS
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