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Mais tecnologia. Mais conforto. Mais design.
www.carrierdobrasil.com.br
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707. Demais cidades: 0800 887 67 07.

Função Swing

Função Turbo

Ajuste na direção do
fluxo de ar horizontal.

Atinge a temperatura
selecionada rapidamente.

4 modos de funcionamento

4 modos de ventilação

A tecnologia em sua melhor forma.

Resfria, desumidifica, ventila e aquece
(função aquecimento disponível apenas
em aparelhos Q/F).

Baixo, médio, alto e automático.

Hi Wall Carrier surpreende novamente. Primeiro, com seu novo design diferenciado e

Função Sleep

Novo Hi Wall Carrier

Timer ON/OFF
Programa o horário para ligar e desligar.

Backlight

Temperatura ideal a noite inteira.

O display do controle se ilumina,
facilitando a visualização
das funções escolhidas em
ambientes escuros.

compacto; segundo, porque está entre os mais econômicos. Além disto, ainda conta com
exclusivo Triplo Sistema de Filtragem e novo controle remoto com backlight.
Deixe a tecnologia, economia e beleza do novo Hi Wall Carrier conquistarem você.

Triplo Sistema de Filtragem
O sistema de tripla filtragem conta com os filtros Nano Silver, Dual Mix e
Tela, que, juntos, retiram até 90% das impurezas do ar.

Mais economia

Mais compacto

Está entre os mais econômicos,
chegando a uma economia de até 14%
em relação à concorrência.

Hi Wall Carrier possui o menor split do
mercado, que ocupa até 29% menos espaço
que a concorrência. É mais discreto e elegante.

Display digital
na evaporadora

Selo PROCEL
Nos modelos 7.000, 9.000
e 12.000* BTU/h.

Mostra temperatura, timer e funções
ativadas. Tem a possibilidade de
desligar o display, proporcionando
uma noite tranquila.

*Somente frio.

Filtro Nano Silver

Filtro Dual Mix

Filtragem avançada com o uso de nanopartículas
de prata, que retêm e eliminam micro-organismos,
como fungos e bactérias.

Um único filtro composto por dois agentes,
Fotocatalítico e Catechin, que combatem as
bactérias, fungos e partículas de sujeira. O
Fotocatalítico decompõe os compostos de
carbono presentes no ar, que são nocivos à
saúde humana, e o Catechin é composto
por extratos naturais, que possuem ações
antioxidantes, bactericidas e desodorizantes,
que contribuem para um ar mais saudável.

Filtro Tela
Elimina a poeira e partículas maiores.

Design moderno
Desenho contemporâneo
que valoriza o seu ambiente.

Minicondensadora 38K
A Minicondensadora 38K possui a menor área de piso e parede
do mercado, chegando a ocupar um espaço até 90% menor em
relação à concorrência.

Garantia Carrier
Um ano de garantia contra
defeitos de fabricação
(desde que instalados por
um credenciado Carrier).

Comparação entre a Minicondensadora 38K e modelos tradicionais existentes no mercado.

Mais tecnologia. Mais conforto. Mais design.
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