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HISTÓRIAS EM TERRAS DE SILÊNCIO
Há muito tempo atrás, Anori, o esquimó
com nome de vento, empreendeu uma
longa viagem seguindo os passos de um
jovem Nanuk. A aventura irá levá-los a
atravessar glaciares infinitos, a viver

momentos únicos, a sentir a força da vida
e a descubrir a beleza do silêncio.

Os Inuit, tal como os nosso climatizado-
res desafiam com serenidade as agruras

e inclemências do tempo em terras de
silêncio. Num lugar tão magnífico é muito
fácil sentir a autenticidade e o conforto de
valores esquecidos.

ULTRA DC INVERTER
A tecnologia DC Inverter com 180º de onda  
sinusoidal tem as seguintes vantagens:
 
1) Uma maior faixa admissível de frequência e  
    de tensão.
2) Uma maior eficiência energética.
3) Funcionamento mais suave e menor ruído.
4) Funcionamento mais fiável e estável.

CONCEÇÃO SUPER SILENSIOSA
Graças aos componentes de elevada tecnologia 
como à utilização de materiais isolantes acústicos 
no compressor, as pás dentadas do ventilador, 
o ventilador tangencial de corrente contínua e a 
carcaça monobloco da unidade interior, os níveis 
de ruído são minimizados a apenas 20 dB,  
mantendo ao mesmo tempo o nível de conforto 
ótimo.



AR CONDICIONADO • BAXI

CONTROLO WIFI
Preparados para serem controlados via  
WI-FI através de um telemóvel ou tablet 
a partir de uma aplicação disponível para 
Apple e Android instalando o acessório do 
tipo Plug&Play TXAC.

ECRÃ “INVISÍVEL”
Todos os aparelhos estão equipados com 
um elegante ecrã luminoso situado na parte 
frontal da unidade, só sendo visível quando 
o aparelho está em funcionamento. O ecrã 
mostra a todo o momento a temperatura 
desejada pelo utilizador.

DESCUBRA TUDO QUE
QUER SABER SOBRE ANORI EM:
WWW.ARCONDICIONADO.BAXI.PT

Disponível apenas para  
dispositivos Apple e Android.
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Que nada interrompa o seu sono

MODO NOITE “SLEEP”
Ajuda a manter a temperatura mais 
confortável e poupa energia. O nível 
sonoro neste modo é somente de  
20 dB, conseguindo um ambiente  
silencioso e perfeito para dormir.

FUNÇÃO AUTOLIMPEZA 
“ICLEAN”
O processo mantém limpa a parte 
interior da unidade e previne a  
aparição de bactérias.

FUNÇÃO ANTIBACTÉRIAS 
“ANTIFUNGUS”
O aparelho iniciará a função  
anti-bactérias depois dos modos de 
refrigeração ou desumidificação, 
evitando a aparição de bactérias e 
fungos, para manter um ambiente 
saudável.

RELÓGIO TEMPORIZADOR 
“TIMER”
Pode temporizar o arranque ou 
paragem dentro de um período de 
24 horas.

FUNÇÃO “IFEEL”
O aparelho escolhe automaticamen-
te o modo de funcionamento mais 
adequado para conseguir de forma 
precisa e confortável a temperatura 
desejada.

FUNÇÃO “TURBO”
Maximiza a potência fornecida em 
refrigeração e aquecimento, conse-
guindo a temperatura desejada de 
maneira imediata. Este arranque a 
alta frequência incrementa a potên-
cia em 30 % e reduz o tempo para 
alcançar a temperatura desejada em 
50 %.

MODO DESUMIDIFICAÇÃO 
INDEPENDENTE “DRY” 
Permite uma desumidificação 
eficiente no aposento sem descer a 
temperatura como o faria o sistema 
de refrigeração tradicional.

FUNÇÃO AUTODIAGNÓSTICO 
O aparelho realiza uma monitori-
zação completa de todos os compo-
nentes e seu funcionamento. Quan-
do deteta alguma anomalia durante 
o funcionamento, imediatamente se 
desliga mostrando o código de erro 
correspondente no ecrã.

FILTRO LAVÁVEL
O filtro da unidade interior pode ser 
extraído e lavado muito facilmente 
mantendo sempre o ar limpo.
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CARCAÇA EXTERIOR  
ANTICORROSÃO E DE ALTA 
RESISTÊNCIA
A carcaça exterior é de aço galvani-
zado de elevada espessura, pintada 
em ambos os lados (exterior e 
interior). Ajuda a reduzir o ruído das 
vibrações e não só garante a sua 
resistência à água de chuva, mas 
também a ambientes salinos.  
O conjunto é resistente à humidade 
e ao mofo.

CONSUMO MÍNIMO EM  
REPOUSO
A conceção da placa eletrónica  
permite reduzir o consumo de 
energia de 5 W a 0,5 W em modo de 

MÚLTIPLAS VELOCIDADES  
DO VENTILADOR “SPEED” 
Equipado com um motor de venti-
lador de alta eficiência (PG), o utili-
zador pode selecionar a velocidade 
adequada a cada momento desde a 
mínima até à turbo.

FUNÇÃO REINÍCIO  
AUTOMÁTICO
O aparelho memoriza de forma 
automática o modo de funcionamen-
to quando a tensão de alimentação 
elétrica é cortada repentinamente. 
Quando a tensão elétrica retorna, o 
aparelho volta a funcionar no mes-
mo modo de funcionamento anterior 
ao corte.

GRANDE ALCANCE
A impulsão de ar é a de maior 
alcance do mercado. Pode alcançar 
os 15 metros, graças à lâmina de 
dupla camada.

INSTALAÇÃO DUAL  
(ESQUERDA / DIREITA) 
Tanto as ligações frigoríficas como a 
drenagem de água de condensados 
podem ser instaladas em ambos 
os lados, à esquerda ou à direita da 
unidade interior.

SISTEMA DE FLUXO DE AR  
DE BAIXO RUÍDO
A unidade interior incorpora um 
ventilador de fluxo transversal de 
grande diâmetro que permite  
reduzir o caudal de ar sem diminuir 
a potência e assim conseguir reduzir 
o ruído da unidade interior.

AQUECIMENTO E REFRIGE-
RAÇÃO A TEMPERATURAS 
EXTREMAS 
O aparelho pode funcionar até uma 
temperatura exterior de -15ºC em 
aquecimento e de 52ºC em refri-
geração, graças à utilização da 
tecnologia de compressores de dois 
escalões de compressão.
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          MONO SPLIT ANORI

CONJUNTOS LS25 LS35 LS50 LS70

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidade frio nom. (mín.-máx.) 2,6(1,0-3,3) kW 3,6(1,2-3,8) kW 5,1(1,9-5,5) kW 7,0(2,9-7,3) kW

Capacidade frio nom. 2.236 Kcal/h 3.096 Kcal/h 4.386 Kcal/h 6.020 Kcal/h

Capacidade calor nom. (mín.-máx.) 2,7(1,1-3,3) kW 3,6(1,0-3,8) kW 5,4(1,4-5,6) kW 7,3(2,1-8,0) kW

Capacidade calor  nom. 2.322 Kcal/h 3.096 Kcal/h 4.644 Kcal/h 6.278 Kcal/h

SEER 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0

Classificação  energética refrigeração/aquecimento A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potência nominal absorvida refrigeração 0,8 kW 1,1 kW 1,6 kW 2,2 kW

Corrente nominal absorvida refrigeração 3,5 A 5,0 A 7,2 A 10,2 A

Potencia nominal absorvida calor 0,7 kW 1,0 kW 1,5 kW 2,0 kW

Corrente nominal absorvida calor 3,3 A 4,4 A 6,5 A 8,8 A

Máxima potência absorvida 1,8 kW 1,8 kW 3,2 kW 3,6 kW

Máxima corrente absorbida 8,0 A 8,0 A 14,0 A 16,0 A

Tensão de alimentação 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frequência de alimentação 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Diâmetro tubagem de líquido 6,35 mm (1/4”) 6,35 mm (1/4”) 6,35 mm (1/4”) 6,35 mm (1/4”)

Diâmetro tubagem de gás 9,52 mm (3/8”) 9,52 mm (3/8”) 12,7 mm (1/2”) 15,88 mm (5/8”)

Interligação 4x1.5mm2+ T 4x1.5mm2+ T 4x2.5mm2+ T 4x2.5mm2+ T

Superfície de aplicação aproximada (*) 20 m2 30 m2 40 m2 55 m2

UNIDADE INTERNA LSW25 LSW35 LSW50 LSW70

Dimensões unidade interior largura/altura/profund. 800/300/198 mm 800/300/198 mm 970/315/235 mm 970/315/235 mm

Peso unidade interior 10 kg 10 kg 14 kg 16 kg

Caudal de ar 600 m3/h 600 m3/h 1000 m3/h 1200 m3/h

Pressão sonora (mín./máx.) 20/42 dB(A) 20/42 dB(A) 20/48 dB(A) 20/50 dB(A)

Potência sonora 53 dB(A) 53 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

UNIDADE EXTERNA LST25-S LST35-S LST50-S LST70-S

Alimentação U.E. (2x1.5mm2+ T) U.E. (2x1.5mm2+ T) U.E. (2x2.5mm2+ T) U.E. (2x2.5mm2+ T)

Dimensões unidade exterior largura/altura/profund. 720/540/260 mm 760/540/260 mm 802/535/298 mm 800/690/300 mm

Peso unidade exterior 26 kg 27 kg 38 kg 50 kg

Caudal de ar 1800 m3/h 1800 m3/h 2500 m3/h 2700 m3/h

Pressão sonora 51 dB(A) 52 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)

Potência sonora 59 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A)

Distâncias máximas (total/vertical) 20/10 m 20/10 m 25/15 m 25/15 m

Carga de refrigerante para 5 m 5 m 5 m 5 m

Quantidade de gás refrigerante R410A 0,80 kg 0,81 kg 1,72 kg 1,90 kg

Carga adicional 20 g/m 20 g/m 30 g/m 30 g/m

Máxima pressão de descarga 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa

Máxima pressão de aspiração 1,15 MPa 1,15 MPa 1,15 MPa 1,15 MPa

PVP (**) 680 € 720 € 1.170 € 1.530 €

Este produto está em conformidade com as  
seguintes diretivas europeias:

      • Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC.

      • Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética    
         2004 /108/EC.

      • SEER/SCOP em conformidade com a EN1485.  
         Valores de referência apresentados para a                                          
         zona climática intermédia (verde).

(*) A superfície de aplicação aproximada é  
meramente informativa, pelo que a Baxi, Lda. não 
assume nenhuma responsabilidade em relação 
com el resultado ou qualquer outra utilização.

(**) Preços recomendados de venda ao público. 
Os preços indicados não incluem I.V.A.

(***) As unidades interiores multi são livremente 
combináveis para formar conjuntos 2x1 ou 3x1.

(****) No caso em que a unidade exterior MULTI 
seja instalada a um nível superior ao das unidades 
interiores, a diferencia vertical máxima admissível 
entre a unidade exterior e as unidades interiores 
passará a ser de 7 m.
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          MULTI SPLIT ANORI

MODELOS UNIDADE INTERIOR MULTI 25*** UNIDADE INTERIOR MULTI 35***

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidade frio nom. (mín.-máx.) 2,55(1,40-3,30) kW 3,60(1,70-3,70) kW

Capacidade frio nom. 2.150 Kcal/h 3.096 Kcal/h

Capacidade calor nom. (mín.-máx.) 2,65(1,20-3,00) kW 3,70(1,50-3,70) kW

Capacidade calor nom. 2.236 Kcal/h 3.182 Kcal/h

Pressão sonora interior (mín.-máx.) 20/40 dB(A) 20/42 dB(A)

Potência sonora 50 dB(A) 50 dB(A)

Dimensões largura/altura/profundidade 800/300/198 mm 800/300/198 mm

Peso unidade interior 10 kg 10 kg

Superfície de aplicação aproximada (*) 20 m2 30 m2

PVP (**) 240 € 260 €

CONTROLO WIFI TXAC

PVP (**) 75 €

MODELOS UNIDADE EXTERIOR MULTI 50 UNIDADE EXTERIOR MULTI 70

Combinabilidade 2x1 3x1

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidade frio nom. (mín.-máx.) 5,0(2,2-5,8) kW 7,5(2,2-8,1) kW

Capacidade frio nom. 4.300 Kcal/h 6.467 Kcal/h

Capacidade calor nom. (mín.-máx.) 5,5(2,75-6,38) kW 8,0(2,39-8,75) kW

Capacidade calor nom. 4.730 Kcal/h 6.837 Kcal/h

SEER 6,1 6,1

SCOP 4,1 4,1

Classificação energética refrigeração/aquecimento A++/A+ A++/A+

Potência nominal absorvida refrigeração 1,54 kW 2,35 kW

Corrente nominal absorvida refrigeração 6,60 A 11,00 A

Potência nominal absorvida calor 1,53 kW 2,48 kW

Corrente nominal absorvida calor 6,50 A 11,50 A

Máxima potência absorvida 2,30 kW 4,50 kW

Máxima corrente absorvida 11,00 A 19,50 A

Tensão de alimentação 220-240 V 220-240 V

Frequência tensão de alimentação 50 Hz 50 Hz

Pressão sonora 56 dB(A) 56 dB(A)

Potência sonora 63 dB(A) 63 dB(A)

Alimentação U.E.(2x2,5+T) mm2 U.E.(2x2,5+T) mm2

Interligação 4x1,5 por U.I. mm2 4x1,5 por U.I. mm2

Dimensões largura/altura/profundidade 800/590/300 mm 800/690/300 mm

Peso unidade exterior 40 kg 52 kg

Diâmetro tubagens de líquido 6,35 mm (1/4”) 6,35 mm (1/4”)

Diâmetro tubagens de gás 9,52 mm (3/8”) 9,52 mm (3/8”)

Distâncias máximas (total/vertical) 30/15 m (****) 45/15 m (****)

Distância total máxima entre unidade exterior e  
cada unidade interior

20 20

Distância vertical máxima entre unidades interiores 5 5

Carga de refrigerante para 15 m 15 m

Quantidade de gás refrigerante R410A 1,50 kg 1,50 kg

Carga adicional 15 g/m 15 g/m

Máxima pressão de descarga 4,15 MPa 4,15 MPa

Máxima pressão de aspiração 1,15 MPa 1,15 MPa

PVP (**) 1.290 €

INFORMAÇÃO PROVISÓRIA
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EXTENSÃO DE GARANTIA

DISPONÍVEL
EXTENS  ÃO DE
GARANTIA A
4 ANOS

Mais informações em:  
www.arcondicionado.baxi.pt 

por só 

60€
(IVA incluído) 

MADRID • BARCELONA • LISBOA 

Tel. 217 981 200
www.baxi.pt 
info.pt@baxi.pt

CLUB BAXI FIDELITY
Junte-se ao Club Baxi Fidelity e 
beneficie de múltiplas vantagens 
para o seu negócio.

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
Consulte os cursos teórico- 
práticos especializados,  
disponíveis no nosso centro de 
formação. 

APOIO PROFISSIONAL
Mais do que prémios.
Para si que é profissional da 
área, ser membro do Club Baxi 
Fidelity é totalmente gratuito e 
apenas implica benefícios.

Adira já em www.baxifidelity.pt

SERVIÇOS PARA 
O PROFISSIONAL


