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CONDICIONADOR DE AR PORTÁTIL PH10000F2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Apelo Comercial Benefício 

4 em 1 Resfria, ventila, desumidifica e automático  

Portátil 
Não requer instalação fixa, permitindo o uso em ambientes 
diferentes 

Controle de Ventilação 3 velocidades de ventilação (high – mid – low) 

Função Timer Programa o tempo de funcionamento em até 24 horas  

Função auto evaporação Reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação  

Controle remoto Com display de cristal liquido 

Muito pratico Fácil instalação e limpeza do filtro 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 em 1: 
Resfria, ventila, 
desumidifica e 

automático 

Portátil: 
Não requer instalação 
fixa, permitindo sua 

utilização em diferentes 
ambientes da casa 

 
9.000 BTU/h 
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Características 
 

 Aparelho Portátil; 
 Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h; 
 Gás Ecológico R-410A. 
 Kit instalação (Incluso) 
 Display Digital em LED 
 Função Auto Evaporação da água  
 Auto Restart 
 Controle de ventilação (Alto, Médio e Baixo). 
 Controle remoto com display de cristal líquido 
 Funções no controle remoto: Timer, Swing, Sleep, Feeling, lock e Reset. 
 04 Modos de operação: Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático. 
 Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo 
 Fácil limpeza do painel e filtro 
 Disponível nas versões 127V e 220V. 
 Garantia de 01 ano 
  

 

 

Acessórios 
Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto e kit instalação. 

 

Legenda técnica 
Aparelho portátil: Possui rodas e alças para facilitar o transporte. 
Gás Ecológico R-410A: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio. 
Display Digital em LED: Facilita a visualização da função selecionada com a opção de ligar ou desligar a iluminação do display da 
unidade interna através de um botão no controle remoto. 
Função Auto Evaporação da água: Reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação do aparelho; * somente 
quando operado no ciclo frio; 

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser 
restaurada. 
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas. 
Função Swing: Funcionamento automático da Aleta proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente. 
Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite. 
Função Feeling: O aparelho indica a temperatura ambiente. 
Lock: Utilizada para bloquear todos os botões do controle remoto, deixando eles inválidos contra alterações. 
Reset: Limpa todas as configurações do controle remoto e restaura as configurações de fábrica. 
Modo Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada 
pelo usuário.  
Kit instalação: Régua para encaixe de janela, tubo de exaustão e adaptadores. 
 

Número de desenho 1472-00-01 

 

Empilhamento Máximo: 03 
* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%. 
**Utilizado metodologia do PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem). 

 
Revisão Data Motivo da alteração 

      01 11/12/2015 Alteração no pesos e medidas. 

02 25/02/2016 Atualização de IPI 

 
Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, 

às modificações técnicas que julgar conveniente. 
 

Características Técnicas Informações Logísticas Informações Fiscais 
Tensão 

(V) 
Potência 
Nominal 

(W) 

Consumo** 
(kWh/mês) 

Código 
Comercial 

Código de Barras EAN-13 IPI (%) 0 

Cx. Unitária Cx. Master Origem 
NF 

Classificação 

127V 1200 25,2 056651049 7891356012792 NA 20% 8415.82.10 

220V 1200 25,2 056652049 7891356012808 NA 20% 8415.82.10 

Garantia: 1 ano Código DUN - biv  Descrição do Produto NF 

Embalagem Peso
* 

Dimensões* ( mm ) Volume* 
( m³ ) 

Qtde 

COND DE AR PORTÁTIL PH10000F2 
127V/ 220V 

( Kg ) Alt. Larg. Prof. 

Aparelho com base 29,0 795 475 415 0,157 01 

Cx. unitária 34,0 885 520 445 0,205 01 


