
20 pés = 227
40 pés = 420
40 HQ = 540

L x P x A
45,8 x 38,5 x 75,5 cm

Peso bruto

9,5 kg

Folha
Linha de produtos

Marca

Modelo

Cor

Código de barra

Estufa de gás

Qlima

GH 1142 R

Preto

8713508783123

As especificações técnicas
Níveis de potência

Capacidade de aquecimento

Conexão de gás

Classe de eficiência energética 

Consumo

Autonomia (mín-máx)

Para quartos até

(1400/2800/4200) W

4,2

Conector 2 em 1

PARA

109/204/305

50-138

25 - 54

85 - 135

quinze

330/615

mecânico

420 x 352 x 730

7,5

dois

kW

g / h

h

m²

m³

kg

milímetros

Garrafa (máx.)

Tamanho do cilindro (Ø / A) 

Controle

Dimensões (largura x altura) 

Peso líquido

garantia

milímetros

kg

anos

Conteúdo do pacote
Fogão a gás, usuário Manuel

Acessórios (não incluídos)
Descrição Código de barra

GH 1142 R Estufa de gás



Calor instantâneo: Não tem de esperar horas para que o calor se faça 
sentir na divisão, basta acender o recuperador e terá um calor radiante 
instantâneo.

Eficiente e silencioso: Os fogões a gás são eficientes e silenciosos, pois não 
distribuem calor com ventiladores.

Ignição piezoelétrica: Este dispositivo garante que o fogão pode ser aceso 
facilmente.

Sistema de segurança ODS: Os fogões a gás estão equipados com um sistema de 
segurança ODS. Os sensores medem o nível de oxigênio no ar e se estes 
diminuírem, o sensor é ativado e o suprimento de gás é desligado 
automaticamente. Tudo isso acontece muito antes de os efeitos serem notados.

Sistema de segurança: A estufa incorpora um sistema de segurança pelo qual o fornecimento 
de gás é interrompido em caso de apagamento da chama.

Sistema anti-tombamento: No caso improvável de o fogão a gás tombar, a 
chama apaga-se automaticamente.

Poder: O recuperador possui 3 configurações de potência, para adaptar a potência à 
temperatura desejada.

Flexível: Os fogões a gás Qlima são capazes de aquecer qualquer divisão a 
qualquer momento. Todos os fogões são altamente versáteis, fáceis de mover e 
podem ser usados   para fornecer calor adicional em qualquer divisão da casa.

Fácil de mover: Este fogão a gás é fácil de mover graças às suas rodas.

Projeto: O fogão a gás faz parte de uma vasta gama de produtos Qlima.

Garantia: 2 anos

Caixa colorida: O fogão a gás é entregue junto com seus acessórios em uma 
caixa colorida que exibe suas características e informações relevantes em 
vários idiomas.

Caracteristicas

3 configurações de aquecimento

Sistema de segurança
devido à perda de oxigênio

(ODS)

Dispositivo anti-tombamento

Facilmente móvel

Ligado
piezoelétrico
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