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mas	podia	ter	controle	remoto"GabRecomendo	esse	produto"Equipamento	muito	bom,	gela	bastante	e	super	silencioso."PaoloRecomendo	esse	produto"Muito	bom	recomento,	a	entrega	foi	exemplar	muito	rapida"SejosiRecomendo	esse	produto"Muito	bom,	leve,	fácil	instalação...	a	loja	só	envia	outro	produto	após	a	retirada	e	avaliação	técnica	que	está
demorando	demais.	A	entrega	que	maravilha!	Comprei	na	sexta-feira	e	na	segunda	entregaram."SandrateixeiraRecomendo	esse	produto"Achei	um	ótimo	investimento,	excelente	para	quarto	das	crianças,	colocamos	a	temperatura	desejada	e	fica	a	noite	toda	na	mesma	temperatura.	processo	de	troca	absurdamente	demorado,	vou	procurar	meus
direitos..."RenatinhoRecomendo	esse	produto"Bom	produto,	com	bom	custo	e	benefício.	O	outro	estava	ok."JulienRecomendo	esse	produto"Além	de	ser	muito	bonito,	é	silencioso	e	gela	muito	bem!!	quase	nao	sai	ruído	e	gela	o	ambiente	em	10	minutos.	Indico	sua	compra,	mas	lembrando	que	é	apenas	para	locais	pequenos,	pois	nao	faz	milagres,	porém
atende	do	que	foi	proposto	a	oferecer."JagguarsRecomendo	esse	produto"Produto	de	boa	qualidade	e	atende	as	necessidades	de	casa.	acredito	que	fiz	uma	boa	escolha.	A	entrega	foi	muito	rápida."OdairRecomendo	esse	produto"So	pude	fazer	a	instalação	agora	.	Veio	com	defeito	e	há	dias	tento	encontrar	o	local	para	pedir	reembolso	ou	troca	do
produto	e	não	tenho	resposta"Igor"Comprei	no	verão	passado,	e	o	ap.	A	respeito	do	ar,	produto	bom,	gela	rápido	e	com	pouco	barulho."PatyRecomendo	esse	produto"O	aparelho	é	muito	bom.	Ar	condicionado	com	uma	boa	potência	e	com	baixo	ruído.	Eu	recomendo."MarceloNão	recomendo	esse	produto"FRACO	E	BARULHENTO,	RECOMENDO	PARA
QUEM	PUDER	COMPRAR	UM	DE	NO	MÍNIMO	10.000	BTUs	E	DE	PREFERÊNCIA	DIGITAL	COM	COM	CONTROLE	REMOTO	MAS	SE	NÃO	PUDER	ESTE	SERVE	DE	QUEBRA	GALHO."Senhor-JulioRecomendo	esse	produto"FRACO	E	BARULHENTO,	RECOMENDO	PARA	QUEM	PUDER	COMPRAR	UM	DE	NO	MINIMO	10.000	BTUs	E	DE
PREFERENCIA	DIGITAL	COM	COM	CONTROLE	REMOTO	MAS	SE	NAO	PUDER	ESTE	SERVE	DE	QUEBRA	GALHO."Senhor-JulioRecomendo	esse	produto"Fácil	instalação,	indicado	para	quem	já	tem	o	local	na	parede.	igual	as	ilustraçoes	mostradas.	Uma	empresa	que	trata	nós	consumidores	com	respeito.	Embora	o	aparelho	tenha	sido	comprado	de
acordo	com	as	dimensões	do	ambiente,	ele	não	gela.	Se	tiver	alguma	dúvida	ou	precisar	de	ajuda,	entre	em	contato	com	nosso	time	de	especialistas	via	chat.	Dinheiro	jogado	fora.	Se	arrependimento	fosse	possível,	devolveria	e	compraria	outra	marca."AbelRecomendo	esse	produto"Para	a	minha	surpresa,	o	produto	chegou	2	dias	depois	da	compra	na
minha	residência	.	Além	de	funcionar	bem	é	bonito	e	silencioso."IvoNão	recomendo	esse	produto"Produto	com	defeito	e	até	agora	não	fizeram	a	troca	do	mesmo."IraciRecomendo	esse	produto"Olá	loja,	estou	muito	satisfeito	com	o	ar	consul,	recomendo!!"LeoRecomendo	esse	produto"Entrega	antes	do	prazo,	atendimento	ótimo,	produto
exelente!!"NycollyRecomendo	esse	produto"Otimo	custo	benefício!	Até	o	momento	me	atende	perfeitamente."Marcio-FerreiraRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom,	funciona	perfeitamente,	esse	eu	recomendo."Mauricio"Um	pouco	de	ruído,	mas	nada	que	chegue	a	desabonar	o	produto."DdcoRecomendo	esse	produto"Ótimo	custo-benefício.
Alegou	que	por	nao	estar	calafetado	com	a	espuma	o	ruido	passava	para	o	ambiente.	Recomendo	para	quem	já	tem	a	instalaçao	preparada,	pois	o	custo	que	tive	para	abrir	o	vao	na	alvenaria,	caixonete,	elétrica	e	pintura	pós	instalaçao	supera,	certamente,	o	custo	de	instalaçao	de	um	modelo	Split."Rafael"Em	meu	quarto	de	9m2	na	funçao	max	gela
absurdamente,	nunca	ligo	mais	do	que	a	opçao	conforto.	Possuo	três	aparelhos	da	consul	e	são	todoa	ótimos."SalaNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	fica	fazendo	um	barulho	na	parte	traseira,	como	se	estivesse	alguma	coisa	solta.	A	ventilaçao	deste	aparelho	é	lateral	e	os	ajustes	nao	sao	tao	flexíveis.	Possui	duas	saídas	de	ar	com
direcionadores	para	todas	as	direçoes.	Fácil	instalação.	Em	relaçao	a	compra	efetuada	na	loja.com	e	a	entrega	do	produto	pela	Central	Ar,	só	tenho	elogios	e	satisfaçao.	Barulho	enorme	e	insuportável.	Péssima	política	de	troca	do	produto.	não	funciona	,	só	ventila,	ou	seja	seu	eu	quisesse	um	ventilador	não	compraria	uma	ar	condicionado	né
!"TiçaRecomendo	esse	produto"Muito	satisfeita	com	o	produto	adquirido	ar	condicionado	gela	bem	e	barulho	compativel	com	aparelho	entrega	em	trés	dias	utéis	parabéns"MarineteNão	recomendo	esse	produto"Nao	gostei	muito.	A	marca	Consul	é	a	melhor	marca	de	ar	condicionado,	na	minha	opinião."NaniNão	recomendo	esse	produto"Ar	faz	um
pouco	mais	de	barulho	do	que	gostaria,	mas	o	maior	problema	é	que	gela	bem	menos	do	que	esperava.	Inacreditável"BrunaRecomendo	esse	produto"Atende	as	necessidades	de	refrigeração	de	um	ambiente	médio	e	ainda	é	muito	econômico."SávioRecomendo	esse	produto"Gela	mesmo,	silencioso,	fácil	utilização,	excelente,	econômico,	demais,	super
indico."MarianaNão	recomendo	esse	produto"Um	desastre	tanto	pra	entrega	quanto	o	produto.ta.	Gelou	perfeitamente	e	rápido.	Poderia	ser	mais	silencioso."ZanzaNão	recomendo	esse	produto"Ate	agora	nao	tenho	do	que	reclamar,espero	nao	ter	rs."SimoneRecomendo	esse	produto"Bom	custo	benefício,	prático	para	instalar	e	utilizar."RaquelNão
recomendo	esse	produto"Meu	aparelho	veio	com	defeito	é	até	hj	não	foi	trocado"TanizrRecomendo	esse	produto"Gostei	muito	e	agora	repito	a	dose	para	o	outro	quarto"DeisileneRecomendo	esse	produto"Gela	rápido	e	nao	faz	barulho,	entrega	rápida	também."ZilmaRecomendo	esse	produto"Tudo	certo	melhor	do	q	eu	esperava	meu	quarto
congela"Caio"Durante	os	dias	quentes,	com	refrigeração	automática."AryNão	recomendo	esse	produto"Quebrou	com	menos	de	1	ano	de	uso	e	não	deu	conserto."FranciscoRecomendo	esse	produto"Entrega	super	rápida!	Muito	bom	o	ar	super	recomendo!"CizRecomendo	esse	produto"Produto	de	facil	instalação	,	silencioso	e	agradavél."Lauro"Nossa
muito	bom,	gela	bem	e	não	faz	tanto	barulho..."Laine"Bom	produto.	Deveria	haver	peças	sobressalentes	para	substituiçao	imediata."RosanaRecomendo	esse	produto"Ideal	para	espaços	pequenos,	silencioso.	Já	publiquei	reclamação	no	Reclame	Aqui	e	vou	à	Justiça."RolandRecomendo	esse	produto"Loja	como	sempre	cumprindo	com	o	prometido,	me
deram	10	dias	para	entrega	e	chegou	com	5.	Muito	ruim,	não	aconselho	comprar."JosadaqueNão	recomendo	esse	produto"Já	fiz	a	compra	há	mais	de	um	mês	e	nem	usei	o	aparelho.	Levei	o	ar	lá	e	me	informaram	que	como	é	ar	o	técnico	teria	que	ir	na	minha	casa.	Para	desligar	tenho	que	desconectar	da	tomada."MiriamRecomendo	esse	produto"Gela
super	rápido	e	nem	precisa	estar	na	posição	"turbo",	silencioso.	Quando	giramos	o	botão	para	a	posição	"	DESLIGAR	"	o	aparelho	não	gerou	mais	nenhum	ar	(nem	condicionado	nem	ventilação)	mas	o	motor	continuou	ligado	e	apresentou	aquecimento	na	fiação	que	liga	à	tomada.	Estou	satisfeito!"WagnerRecomendo	esse	produto"Compra	satisfaz	o
que	pretendia"ChicoRecomendo	esse	produto"Boa	aparência,	fácil	a	limpeza."NeneRecomendo	esse	produto"Produto	atendeu	as	necessidades"RogelioRecomendo	esse	produto"Recomendo,	pelo	custo	beneficio"AndersonRecomendo	esse	produto"Produto	excelente,	bom	de	mais."JorgeRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom	!	Recomendo
."IoneNão	recomendo	esse	produto"Não	recomendo,	muito	barulhento"Aragao"Parabens	entrega	antes	do	prazo"Adriana"Poderia	gelar	mais	o	ambiente."GouRecomendo	esse	produto"Ótimo	funciona	corretamente!!!"AndreRecomendo	esse	produto"Muito	bom,	chegou	muito	rápido"JonRecomendo	esse	produto"Atendeu	minhas	expectativas
."VadocruzNão	recomendo	esse	produto"Aparelho	um	pouco	barulhento."RicoRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom	e	qualidade"NãoRecomendo	esse	produto"Ótimo	designer	e	e	fácil	uso."GeováNão	recomendo	esse	produto"Horrível!!	Estou	insatisfeita"JuliRecomendo	esse	produto"Maravilhoso,	super	recomendo."JussaraRecomendo	esse
produto"Boa	qualidade	e	um	bom	preço."BetoRecomendo	esse	produto"Atende	as	minhas	necessidades"MariaRecomendo	esse	produto"Funciona	muito	bem	para	sala"MarliRecomendo	esse	produto"Entrega	rápida,	como	sempre!"LuizRecomendo	esse	produto"Mantêm	o	ambiente	agradável."KiriaRecomendo	esse	produto"Muito	bom	o	prazo	de
entrega"Tatiana"Utilizo	em	minha	residência."BazilioRecomendo	esse	produto"Um	produto	de	boa	qualidade"SiriRecomendo	esse	produto"Utilizo	quase	todos	os	dias"TiagoRecomendo	esse	produto"Bom	atendeu	o	que	eu	queria"OsielRecomendo	esse	produto"Eu	recomendo	ótimo	produto."Drica"Quero	orientação	pra	troca."MarcrisRecomendo	esse
produto"Faz	o	que	se	espera.	Nao	me	arrependo	da	compra,	mas	nao	indicaria	se	o	uso	for	doméstico."Justino"É	excelente	produto,	porém	a	manutenção	AUTORIZADA	da	Consul	ENQUADRA	O	AR	CONDICIONADO	DE	JANELA	COMO	portátil,	E	POR	ISSO	É	NECESSÁRIO	DESINSTALAR	O	AR	E	LEVAR	ATÉ	O	LOCAL	DA	ASSISTÊNCIA	TECNICA
(ELES	NÃO	IRÃO	ATÉ	O	LOCAL	ONDE	O	AR	ESTÁ	INSTALADO)."MairaNão	recomendo	esse	produto"Recebemos	a	visita	do	técnico	da	Consul.	Parece	que	é	feito	exatamente	para	isso	acontecer!!	ABSURDO...	À	noite	funcionou	desde	22:30	horas	(aproximadamente)	até	o	amanhecer.	Só	faço	uma	ressalva,	o	comprovante	da	garantia	estendida	que	fiz
e	a	vendedora	disse	que	viria	com	o	produto	não	veio	já	solicitei	a	mesma	e	me	informaram	que	foi	um	erro	sistêmico	e	que	estão	providenciando,	para	me	mandarem	por	e-mail	mas	até	agora	já	tem	quase	duas	semanas	e	nada	do	e-mail.	Como	só	instalei	após	7	dias	da	entrega,	perdi	o	direito	à	troca	de	um	novo	aparelho	pela	loja.	Vale	apena
.".....Não	recomendo	esse	produto"Muito	barulhento,tinha	um	de	7500,troquei	por	esse	de	10000	e	nao	vi	diferença,só	o	barulho	insuportável.Muito	arrependida"LeilaFRecomendo	esse	produto"Atendeu	minhas	expectativas,	minhas	noites	estão	muito	mais	agradáveis!	preciso	ver	quando	chegar	minha	conta	de	energia."Carlos"Comprei	por	já
conhecer	o	produto	,	tenho	um	de	dez	mil	,	agora	precisei	de	um	de	7,500	e	resolvi	comprar	da	mesma	marca."DulcinhaRecomendo	esse	produto"Atendeu	minhas	espectativas	gela	muito	!!	o	meu	quarto	é	4x4	em	20	min.	Estou	muito	satisfeito,pois	cumpriu	as	expectativas.	Mandaram	um	email	para	mim	dizendo	que	a	visita	foi	desmarcada	e
pronto."Dinho"O	ar	gela	bem,	cumpre	o	prometido	mas	o	barulho	é	horrível.	Anticorrosivo	Este	modelo	possui	aletas	com	camadas	de	proteção	anticorrosão,	protegendo	o	equipamento	contra	possíveis	eventos	da	natureza	e	aumentando	sua	vida	útil.		Gás	Ecológico	O	gás	R-410A	não	danifica	a	camada	de	ozônio,	além	de	ser	atóxico	e	não	inflamável.
E	bem	melhor	q	qualquer	ar	portatil...	Seu	funcionamento	silencioso	não	perturba	o	sono.	O	modelo	em	questao	apresentou	ser	inferior	a	modelos	similares	Consul."AlexNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	veio	com	defeito	mecânico,	apresentando	barulho	muito	alto	quando	ligado,	provável	problema	da	ventoinha."CeciliaRecomendo	esse
produto"Muito	bom	satisfaz	minhas	necessidades.qualidade	muito	boa	recomendo	,	para	um	ar	127volts	é	muito	econômico.	Agora	ela	não	diz	nada	pois	viu	que	me	fez	jogar	dinheiro	fora..."StrikerNão	recomendo	esse	produto"Quero	falar	é	da	loja	q	não	me	adente	as	minhas	solicitações	Na	hora	d	comprar	foi	rápido	agora	na	hora	de	resolver	um
problema	está	sendo	difícil,	já	usei	de	vários	meios	e	mail	,	sac	Matt	decepcionada	com	o	atendimento	Vc	novo	cliente	cuidado	na	hr	da	compra	para	não	se	arrepender	depois"VivianeRecomendo	esse	produto"AR	pequeno,	simples	de	instalar.	Só	tenho	um	único	trabalho	de	trocar	o	filtro	e	fazer	uma	manutenção	anual"DiorellaNão	recomendo	esse
produto"Comprei	pois	o	anterior	tinha	5	anos	e	deu	defeito	na	serpetina	e	o	conserto	seria	a	metade	de	um	novo."ErnonNão	recomendo	esse	produto"O	único	(pequeno)	problema	é	uma	interferência	do	filtro	no	movimento	das	aletas	de	distribuição	de	ar."CiroRecomendo	esse	produto"Recomendo,amei,pode	comprar	sem	medo.A	entrga	tambem	foi
exelente,nao	demorou,recebir	na	data	prevista."HeronildesRecomendo	esse	produto"Otimo	produto,gela	super	rápido	e	nao	é	barulhento	por	ser	um	ar	condicionado	de	janela.	Já	procurei	meus	direitos.	O	filtro	deste	produto	é	tão	eficaz	que	limpa	as	impurezas	do	ar	como	a	poeira,	eliminando	até	bactérias.	O	meu	ar	condicionado	furou	o	condensador
com	1	ano	e	meio	de	uso	com	isso	fez	que	com	que	o	gás	vazasse.	Parece	ser	econômico	porque	atinge	rapidamente	a	temperatura	confortável	e	desliga	o	compressor,	gastando	menos	energia."ElmarNão	recomendo	esse	produto"O	ar	não	gela	chegou	na	minha	casa	com	defeito,	liguei	no	prazo	de	tres	dias	para	a	troca	e	estou	esperando	ate	hoje,
ninguem	se	quer	entrou	em	contato,	vai	fazer	15	dias	que	estou	esperando,	vou	pagar	a	primeira	parcela	essa	semana	com	um	ar	que	venta	menos	que	o	ventilador,	loja	é	um	descaso	total	com	o	consumidor,	a	quatro	meses	comprei	uma	comoda	tive	problemas	ate	hoje	nao	recebi	a	comoda	nem	meu	dinheiro	de	volta,	loja	esta	querendo	me	pagar	um
danos	moraes	so	pode!!!!!!	estou	indignada	e	muito	insatisfeita	pela	segunda	vez!!!!!!!!	nao	compro	aqui	nunca	mais!!!!!!!!"HellenNão	recomendo	esse	produto"Não	consegui	usar	pois	veio	com	defeito	de	fábrica	e	dias	depois	veio	aparecer	acúmulo	de	água	podendo	causar	um	curto	circuito	e	até	uma	explosão,	provocando	um	incêndio.	Super	rápido!
O	produto	em	sim,	é	muito	bom...	No	botão	não	está	funcionando"MelRecomendo	esse	produto"Até	agora	muito	bom	,	entrega	rápida	...	Não	gelava	e	mal	ventilava.	Comprei	na	quinta,	recolhi	na	loja	na	sexta,	instalei	no	sábado."DllimaNão	recomendo	esse	produto"Depois	de	ser	ligado	não	mais	desligou,	fica	funcionando	direto,	sendo	necessário
desligar	na	tomada.	Recomendo"MariaRecomendo	esse	produto"Bom	aparelho,	silencioso	e	eficiente."DedessaRecomendo	esse	produto"Recomendo,	boa	qualidade	e	bom	preço."BitcoinNão	recomendo	esse	produto"Funcionou	apenas	um	dia	nao	gela	mais"RosiNão	recomendo	esse	produto"Realmente	ele	deixa	o	ambiente	gelado"PetersonRecomendo
esse	produto"Produto	compacto	de	fácil	instalação"RonaldRecomendo	esse	produto"Gela	bem	e	rápido,	e	bem	silencioso."NatashaNão	recomendo	esse	produto"Não	tenho	o	que	reclamar	do	produto."MoniqueRecomendo	esse	produto"Ar	condicionado	muito	bom	!	gela	bem"ThiagoNão	recomendo	esse	produto"Barulhento,gela	pouco,vaza	por
baixo"VianaNão	recomendo	esse	produto"Decepcionada,o	produto	não	funcionou"Marcris"Produto	bom	mas	um	pouco	barulhento!"GabrieleRecomendo	esse	produto"Eu	recomendo	esse	produto,	muito	bom"LenaRecomendo	esse	produto"Noites	maravilhosas	com	o	produto	:)"MarleneRecomendo	esse	produto"O	filtro	sair	por	cima	foi	muito
bom"MarcosRecomendo	esse	produto"Entrega	rápida.	Hoje,	dia	dez	de	fevereiro	ainda	não	recebi	outro.	aguardo	retorno"MicheleNão	recomendo	esse	produto"Estou	decepcionada.	Ele	refrigera	bem	um	ambiente	de	4	x	3,50m.	Outro	detalhe,	nao	consegui	identificar	em	lugar	algum	a	indicaçao	do	nível	de	ruído	(decibéis),	produzido	por	esse	ar
condicionado.	Bom	para	ambientes	não	muito	grandes."SandraRecomendo	esse	produto"Adorei	o	produto	custo	beneficio	e	gela	de	verdade	,	ótimo	."Iclea"O	produto	gela	conforme	prometido,	mas	o	barulho	é	infernal."Fernando-lucas"O	ar	gela	o	ambiente	rapidamente	porém	faz	um	barulho	enorme"MiRecomendo	esse	produto"Fui	atendido	com	toda
presteza.	E	a	vazao	de	ar	é	enorme,	sai	muito	vento	frio.	Comprem,	e	não	se	arrependerão."Jorgealvery"É	um	produto	moderno,	lindo	e	fácil	de	manusear,	porém	seu	cabo	é	muito	curto	e	tivemos	que	fazer	algumas	adaptações	para	alterá-lo,	internamente,	o	que	fez	com	que	perdesse	a	garantia	original...Tirando	este	problema,	recomendo	a
todos..."JulianaNão	recomendo	esse	produto"Super	decepcionada.	15,7kwh	O	único	porém	é	que	a	funçao	min	simplesmente	nao	funciona,	trabalha	como	ventilaçao.	O	Rio	de	Janeiro	está	muito	quente	neste	verão.	Útil."MestreRecomendo	esse	produto"Funciona	como	eu	esperava."Luiz"De	acordo	com	o	anunciado."RobRecomendo	esse	produto"Super
recomendo,gela	muito"TatianaRecomendo	esse	produto"Muito	bem	adorei	o	produto"SidyRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom	gela	bem"JulianaRecomendo	esse	produto"Adorei	vou	compra	de	novo"ThataRecomendo	esse	produto"Produto	com	nenhum	ruído,"ValdiraRecomendo	esse	produto"Entrega	ocorreu	tudo	bem."RodriguesRecomendo
esse	produto"Não	faz	barulho	muito	bom"CrisRecomendo	esse	produto"Muito	bom,dou	5	estrelas!"Josmiro33Não	recomendo	esse	produto"Nada	a	comentar	negativo."FreitasNão	recomendo	esse	produto"Sem	comentários	muito	bom"Carlos"Climatização	de	ambiente."Mac"E	o	primeiro	que	vou	usar"MendonçaRecomendo	esse	produto"Muito	bom!
Satisfatório."André"Ainda	não	foi	instalado."PauloRecomendo	esse	produto"Ótimo	e	preço	muito	bom."ZezinhoRecomendo	esse	produto"Gostei	muito	do	produto"Bruna"Em	casa	para	uso	diário"Tetel"Não	tive	como	utilizar."MonicaRecomendo	esse	produto"Eu	recomendo	muito	bom!"KaladoRecomendo	esse	produto"Além	de	tudo
silencioso"CarlaRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom!!!!!!"EspiaoRecomendo	esse	produto"Baixo	custo	e	beneficio"MichelleRecomendo	esse	produto"O	produto	é	muito	bom."ClaudiaRecomendo	esse	produto"Adorei!!!	super	indico"GiRecomendo	esse	produto"Bom	rapido	e	eficiente"GilvanRecomendo	esse	produto"Muito	bom	e
silencioso"JhouNão	recomendo	esse	produto"Faz	barulho	excessivo!"AltanirRecomendo	esse	produto"Produto	de	otima	marca"NoeNão	recomendo	esse	produto"Mercadoria	com	defeito"Simone"Não	gela	como	deveria"VeraNão	recomendo	esse	produto"Diariamente	no	verão."CarlosRecomendo	esse	produto"Otimo	produto	nota	10"NeiRecomendo	esse
produto"Produto	de	qualidade"Wagner"No	quarto	do	casal."CesinhaRecomendo	esse	produto"Muito	bom	o	produto"JoãoRecomendo	esse	produto"Merdida	nao	conferi"CslRecomendo	esse	produto"Muito	bom	o	produto"Marlene"Ótimo	equipamento."VivianeRecomendo	esse	produto"Produto	excelente!"SuzanaRecomendo	esse	produto"Excelente
produto."PcferreiraRecomendo	esse	produto"Fácil	instalação."Sheila"Nós	dias	quentes."CassiaRecomendo	esse	produto"Excelente	produto"HugoRecomendo	esse	produto"Total	satisfação."KiriaRecomendo	esse	produto"Aspecto	excelente"AleRecomendo	esse	produto"Muito	bom	produto"MimiRecomendo	esse	produto"Fácil
instalação."RockRecomendo	esse	produto"Muito	satisfeiro"MauricioNão	recomendo	esse	produto"Veio	com	defeito"LeticiaRecomendo	esse	produto"Fácil	instalação"AndreiaRecomendo	esse	produto"Super	recomendo!"JoyceRecomendo	esse	produto"Muito	silencioso"DebyRecomendo	esse	produto"Preço	acessível."AlencarRecomendo	esse
produto"Nada	a	reclamar"ValRecomendo	esse	produto"Super	recomendo"RaquelNão	recomendo	esse	produto"Sem	comentarios"CaisaRecomendo	esse	produto"Bons	aspectos."JardelRecomendo	esse	produto"Muito	obrigada"SeverinoRecomendo	esse	produto"Muitoooo	ótimo"HellenNão	recomendo	esse	produto"Muito	barulho."JeliezerNão	recomendo
esse	produto"Produto	ruim."MaiaraRecomendo	esse	produto"Otimo	produto"VaninhaRecomendo	esse	produto"Tudo	perfeito"EduNão	recomendo	esse	produto"Não	funciona."AndreRecomendo	esse	produto"Design	lindo"BinhoNão	recomendo	esse	produto"Produto	ruim"GimenezNão	recomendo	esse	produto"Não	funciona"MarceloNão	recomendo	esse
produto"Bom,	gostei."EveRecomendo	esse	produto"Bom	produto"MimiRecomendo	esse	produto"Gela	rápido"NandaRecomendo	esse	produto"Bom	produto"`CorelhaRecomendo	esse	produto"Bom	produto"LucianoRecomendo	esse	produto"Maravilhoso"LuizRecomendo	esse	produto"Maravilhoso"MaryRecomendo	esse	produto"E	muito
bom"MunarrizNão	recomendo	esse	produto"Com	defeito"SuRecomendo	esse	produto"Excelente."SérgioRecomendo	esse	produto"Satisfeito"MarcãoRecomendo	esse	produto"Satisfeito"FantasmaRecomendo	esse	produto"Silencioso"BeteRecomendo	esse	produto"Excelente."Paulinho.Recomendo	esse	produto"Silencioso"PauloRecomendo	esse
produto"Muito	bom"NenemRecomendo	esse	produto"Muito	bom"NãoRecomendo	esse	produto"Muito	bom"CarlaRecomendo	esse	produto"Muito	bom"BelRecomendo	esse	produto"Muito	bom"JulioRecomendo	esse	produto"Muito	bom"FranklinRecomendo	esse	produto"Excelente"EuRecomendo	esse	produto"Excelente"CabralRecomendo	esse
produto"Muito	bom"AgildoRecomendo	esse	produto"Muito	bom"FelipeRecomendo	esse	produto"Excelente"FernandoRecomendo	esse	produto"Muito	bom"DanielRecomendo	esse	produto"Muito	bom"ClaudiaRecomendo	esse	produto"Excelente"IvanRecomendo	esse	produto"Muito	bom"JoseiltonRecomendo	esse	produto"Excelente"JaimeRecomendo
esse	produto"Perfeito"LucyRecomendo	esse	produto"Adorei	!"OkRecomendo	esse	produto"Perfeito"PauloRecomendo	esse	produto"Gela	bem"TPinheiroRecomendo	esse	produto"Mto	bom"CintiaRecomendo	esse	produto"Mt	bom"AndyRecomendo	esse	produto"Gostei"PrisRecomendo	esse	produto"Otimo"JulioRecomendo	esse
produto"Otimo"CintiaRecomendo	esse	produto"Bom!"AldeirRecomendo	esse	produto"Bom"LúcioRecomendo	esse	produto"Bom"D2Recomendo	esse	produto"Bom"LeRecomendo	esse	produto"Bom"GkRecomendo	esse	produto"Bom"Andrade	É	assim	mesmo	ou	nao?"MichellinhaRecomendo	esse	produto"Meu	quarto	possui	3.30x3.00	e	gela
perfeitamente.	Otimo	custo	benefício,	porém	para	quem	tem	a	instalaçao	do	ar(furo	na	parede)	muito	próximo	a	parede	laterais	fica	um	pouco	prejudicado.	Ficou	ligado	por	horas	e	não	conseguiu	resfriar	um	quanto	de	menos	de	9	m².	Foi	desmontado	e	montado	pelo	meu	eletricista.	Estou	arrependida"AlexandraRecomendo	esse	produto"Ótimo
aparelho.	Recomendo!"LuisRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom,	funciona	perfeitamente,	só	nao	fiquei	muito	satisfeito	que	ele	nao	gela	o	que	eu	esperava"RuiRecomendo	esse	produto"Não	tenho	o	que	reclamar,	só	elogios	tanto	do	produto,	como	da	loja,	entrega	rápida	e	em	perfeita	condições."Francisco"Utilizo	no	quarto	de	um	imóvel	em
Serrambi,	Ipojuca.	Mas,	em	termos	de	custo-benefício,	era	o	que	estava	valendo	a	pena."TinaNão	recomendo	esse	produto"Estou	decepcionada	com	a	falta	de	comprometimento	da	loja.	Parece	que	caiu	no	chão	ou	transportaram	de	qualquer	jeito	sem	nada	de	cuidado.	*Não	possui	a	opção	de	temperatura	quente.	Recomendo.	Má	vontade	da
transportadora	em	retirar	o	ar	condicionado	Consul	com	defeito;	Alegam	falsamente	não	encontrar	ninguém	em	casa.	O	único	ponto	negativo	que	posso	citar,	como	de	praxe	a	todos	os	ar	condicionados	de	janela,	é	o	barulho	-	não	que	seja	um	barulho	insuportável,	mas	para	quem	é	acostumado	com	split	percebe	logo."RodrigoRecomendo	esse
produto"Vejo	a	loja	como	um	valoroso	parceiro	de	negócios.	Dura	apenas	alguns	meses.	e	fácil	de	instalar."DeildoNão	recomendo	esse	produto"Frio	adequado.	até	agora	valeu"ReginaRecomendo	esse	produto"Teoricamente,	eu	gostaria	de	ter	substituído	meu	aparelho	antigo	por	um	Split,	mas	como	moro	em	um	prédio	antigo,	acabei	optando	pelo
aparelho	que	comprei	de	vocês	e	estou	muito	satisfeita."FranciscaNão	recomendo	esse	produto"Não	gostei,	pois	as	aletas	laterais	não	são	bem	posicionadas.	para	conseguir	alcançar	20	graus,	demora	umas	4	horas,	isso	se	as	paredes	estiverem	livres	do	sol	da	manha	manha	e	tarde."Ricardinho"Otimo	produto	mas	existe	1	duvida	ele	tem	a	funcao
economia	de	energia?	Nao	comprem.	o	credito	foi	concedido,	mas	apos	duas	tentativas	de	resgate	pelo	televendas	nao	obtivemos	sucesso,	em	resgatar	o	credito	pois	o	sistema	esta	sempre	fora	do	ar,	para	resgate,	solicitei	o	estorno	do	credito	de	volta	para	o	cartao	e	me	foi	informado,	que	entrariam	em	contato	em	dois	dias.estamos	aguardando	a
solução	do	problema."LeonardoNão	recomendo	esse	produto"O	aparelho	apresentou	defeito.	Em	lugares	menos	quente	ou	em	cômodos	menores	acho	q	irá	satisfazer	o	comprador.	super	indico!"DanielevaconcelosRecomendo	esse	produto"Gela	bastante	o	ambiente	é	silencioso,	so	o	queveatranhei	é	que	ainda	nao	saiu	água	na	traseira	dele..	Ele	só	tem
um	modo	de	ventilaçao,	mesmo	no	modo	conforto	junta	o	barulho	do	motor	com	o	barulho	do	vento	dele	e	fica	uma	mistura	perfeita	pra	nao	te	deixar	dormir.	Otima	relaçao	custo	benefício	!"Paulo-de-TarsoRecomendo	esse	produto"Excelente	produto,atendeu	todas	minhas	expectativas,gela	bem,silencioso,sem	falar	da	entrega	que	foi	super	rapido,	e	os
entregadores	muito	atenciosos,obrigada	loja	pelo	excelente	trabalho,continue	assim."ElvisNão	recomendo	esse	produto"Quando	chegou	a	conta	de	luz,	percebi	que	não	houve	um	aumento	significativo	do	consumo,	por	que	o	aparelho	de	ar	condicionado	também	não	melhorou	em	quase	nada	o	calor	que	sinto	em	meu	minusculo	quarto."IsraelNão
recomendo	esse	produto"Pessimo	muito	decepicionado	com	tal	produto	o	mesmo	ja	chega	ruim	e	pra	fazer	a	troca	um	dilema	o	atendimento	pelo	telefone	pessimo	respostas	não	conclusivas	a	unica	coisa	q	dizem	que	tenho	que	aguardar"GilanoRecomendo	esse	produto"Eu	troquei	o	antigo	de	7.500btu	por	este	de	10.000.	Nao	gela	nada.	eles	dizem	que
dá	erro	e	daí????	Boa	qualidade...."Tiarlles"Bom	dia,	Produto	veio	com	defeito,	nao	recomento."MarcondesRecomendo	esse	produto"Alem	da	entrega	muito	rapida,	recomendo	o	aparelho"BoudicaNão	recomendo	esse	produto"O	produto	chegou	e	funcionou	só	1	dia	depois	parou"MRecomendo	esse	produto"Chegou	dentro	da	data	prevista!	excelente
produto!"MarioRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom,	com	baixo	ruído	e	gela	rápido."Murilo"Utilizo	para	refrescar	o	quarto	na	hora	de	dormir"ElizeuRecomendo	esse	produto"Não	gela	muito,	mas	refresca	bastante	o	ambiente."NinaRecomendo	esse	produto"O	produto	atendeu	e	superou	minhas	espectativas."SueleneRecomendo	esse
produto"Ótimo	aparelho	e	atendeu	às	minhas	necessidades."Cilen"Bom	produto	mas	limitado	com	saida	de	ar	lateral"DisRecomendo	esse	produto"O	produto	atende	minhas	expectativas;	muito	bom."AdilsonRecomendo	esse	produto"Ótimo	refrigera	muito	bem	e	é	muito	silencioso."EdiRecomendo	esse	produto"Super	leve,	silêncioso	e	moderno	!	Muito
Boom	!"EliasRecomendo	esse	produto"A	entrega	foi	rápida,	10dias	antes	do	previsto."VeronicaRecomendo	esse	produto"Excelente	produto,	meu	quarto	parece	um	frizer"Cyda"Como	esperava	refrigeração	otima	no	meu	quarto"MatheusRecomendo	esse	produto"Adorei	este	produto,	eu	recomendo,é	muito	bom"MariaRecomendo	esse	produto"Bom
produto,	fácil	de	instalar,	eu	recomendo."JairoRecomendo	esse	produto"Menos	de	10	minutos	para	resfriar	o	ambiente."IraciNão	recomendo	esse	produto"Arma	e	desarma	o	compressor	de	5	em	5	minutos"CezarioRecomendo	esse	produto"Funciona	muito	bem,	bem	gelado	mesmo	no	verão"Sy"Não	é	silencioso,	mas	com	o	tempo
acostumado."GabiRecomendo	esse	produto"Muito	bom	produto	,	silencioso	e	gela	rapido."FranciscoRecomendo	esse	produto"Bom	ar	facil	de	instalar	discreto	e	eficiente"KikaRecomendo	esse	produto"Muito	bom	e	não	é	tão	barulhento	como	dizem."Marcelo"Utilizo	para	dormir	e	às	vezes	para	leitura."CaixinhaRecomendo	esse	produto"É	um	produto
de	qualidade.	Em	vista	que	o	meu	produto	vinha	com	anúncio	para	retirada	de	3	dias	úteis.	Vale	a	pena	investir	em	um	split."Fernando-lucasRecomendo	esse	produto"O	meu	aparelho	já	veio	com	a	ventilação	lateral	esquerda	emperrada.	Se	é	assim	vou	procurar	o	remédio	jurídico	para	ver	se	me	livro	dessa	bomba.	SHOW	DE	BOLA	COMO	SEMPRE.
Ideal	para	cômodos	pequenos,	gela	rápido.""O	que	está	havendo	com	a	CONSUL?	Silencioso,	e	gela	bem	rápido.	fácil	manuseio..."AnaRecomendo	esse	produto"Refrigera	rápido	e	muito	fácil	de	usar."SílviaNão	recomendo	esse	produto"Chegou	em	minha	residência	com	defeito."Ruty"Gela	bem.	Vou	comprar	outro	ar	condicionado	de	outra	marca	com
condensador	de	cobre	para	por	no	meu	quarto.	Após	1	ano	de	uso	o	produto	se	danifica	e	o	consumidor	fica	à	deriva,	sem	nenhum	auxílio	da	empresa,	que	inclusive	se	nega	a	responder	o	consumidor.	Não	há	restrição."IvanRecomendo	esse	produto"Gostei	muito,	chegou	rápido	e	sem	problemas!"FernandoRecomendo	esse	produto"Produto	satisfatorio
para	minha	nessecidade"JaponesRecomendo	esse	produto"Gela	muito	bem	e	o	preço	estava	muito	bom!!"CrisNão	recomendo	esse	produto"Faltou	a	e	entrega	do	controle	do	aparelho."AscanioRecomendo	esse	produto"O	ar	gela	muito	bem,	adicionou	ao	um	amigo."NemRecomendo	esse	produto"Este	produto	alcançou	minhas
expectativas!"Eu@Recomendo	esse	produto"Muito	este	produto	fiquei	muito	satisfeito"EdilsonRecomendo	esse	produto"Silencioso	só	não	garanto	a	durabilidade."BiboRecomendo	esse	produto"Muito	utilizado	no	Verão,	fácil	manuseio."ReinaldoRecomendo	esse	produto"Excelente,	gela	muito	rápido	o	ambiente.."DanielRecomendo	esse
produto"Produto	chegou	perfeito	e	antes	do	prazo."LeoRecomendo	esse	produto"Perfeito,	silencioso,	fiz	uma	boa	compra"MariaRecomendo	esse	produto"O	aparelho	excedeu	a	minhas	expectativas"MauroRecomendo	esse	produto"Atendeu	muito	bem	as	nossas	necessidades"MileneNão	recomendo	esse	produto"Apenas	queria	que	fizesse	menos
barulho."DebRecomendo	esse	produto"Um	bom	produto	corresponde	o	que	promete"DRecomendo	esse	produto"Amei	o	produto!!	Chegou	antes	do	prazo!!"MoniqueNão	recomendo	esse	produto"Mais	barulhento	que	meu	Consul	anterior."PauloRecomendo	esse	produto"Bom	para	ambiente	pequeno.Gela	bastante."AnaRecomendo	esse	produto"Perfeito
para	o	meu	uso,um	quarto	de	4x4"AmorimNão	recomendo	esse	produto"Barulhento,	tive	de	devolver	o	aparelho"AurinoNão	recomendo	esse	produto"Pequeno,	bem	pratico.	Foi	uma	boa	aquisição,	porém,	me	espelhei	no	modelo	10.000	btus	que	minha	mãe	têm,	que	venta	beeem	forte.	Baixos	ruidos.	No	início	quase	surtei	ao	ligá-lo.	Atendeu	minhas
expectativas.	Recomendo	sua	aquisiçao."Rudolf"Recebi	o	produto	jaquetão.	Voltei	a	comprar,	por	que	só	preciso	de	frio,	é	mais	silencioso	e	econômico,	do	que	versoes	anteriores,	inclusive	consome	menos	do	que	anteriores	de	menor	potência.	Recomendo."LucianoRecomendo	esse	produto"Não	existe	nada	de	fantástico.	Se	eu	pudesse	devolver	e	pegar
uma	potência	maior	eu	faria.	Não	comprem	dessa	marca	pois	o	cliente	sai	com	o	prejuízo!"DanielNão	recomendo	esse	produto"Produto	excelente	e	como	optei	por	retirar	na	loja	consegui	pegar	muito	rápido,	no	dia	seguinte	ao	pagameto	já	estava	com	ele	em	casa,	só	tenho	a	reclamar	que	paguei	por	24	meses	de	garantia	estendida	e	a	loja	não	me
enviou	o	certificado	até	agora,	já	reclamei	diversas	vezes,	pelo	site,	pela	central	e	nada.	Adquiri	conforme	metragem	do	quarto	e	caracteristicas	climaticas,	em	dias	muito	quentes,	trabalha	no	máximo	por	muito	tempo	até	baixar	a	temperatura	do	ambiente."LeonardoRecomendo	esse	produto"Em	relaçao	a	Central	AR,	a	entrega	foi	extremamente
rápida.	O	entendimento	do	uso	do	aparelho	não	é	complicado."MichelleNão	recomendo	esse	produto"O	Ar	chegou	com	a	grade	da	frente	danificada	e	já	com	algumas	"lâminas"	,	filtro	na	parte	traseira,	avariada,	provavelmente	devido	ao	transporte..."AdrianoRecomendo	esse	produto"Fiz	uma	excelente	aquisição	para	o	espaço	do	meu	quarto.	A	pessoa
que	tentou	instalá-lo	pegou	o	número	de	série	do	mesmo."FigueiredoNão	recomendo	esse	produto"Comprei	dois	aparelhos	desse	modelo,	um	deles	foi	trocado	pela	Consul	a	preço	fabril	ao	apresentar	defeito	no	condensador	logo	que	saiu	da	garantia.	Mesmo	depois	que	voltou	da	oficina(sim,	levam	p	oficina	para	botar	gás)	continuou	sem	gelar.	vale	a
pena"LucasRecomendo	esse	produto"O	produto	chegou	antes	do	prazo,	supriu	minhas	necessidades	dentro	do	que	foi	especificado	nas	descrições	do	mesmo."Joyce"Comprimento	do	cabo	de	força	o	chassis	poderia	ser	em	aço	inox.	Nao	tem	barulho,	que	nao	me	deixe	dormir.	compei	meu	ar	no	dia	7	,	no	mesmo	dia	o	valor	foi	debitado	no	meu	cartão
com	a	promessa	de	que	eu	poderia	retirar	o	produto	em	até	2	dias	úteis	na	loja	.	;)"BeatrizNão	recomendo	esse	produto"O	aparelho	veio	com	algum	problema	na	hélice.	Meu	quarto	é	3,5	X	3,5	minha	sala	4,0	X	4,0	e	nao	precisou	instalar	porta	sanfonada	já	que	eu	nao	gosto	muito	de	frio/frio.	brincadeira	isso,	né,	estou	abrindo	uma	reclamação	no	site
do	reclameaqui	para	ver	se	consigo	resolver	..."PimentaNão	recomendo	esse	produto"Comprei	um.	O	outroé	bem	parecido.	Obrigada."NãoNão	recomendo	esse	produto"Adquiri	esse	produto	no	ano	passado	e	dois	dias	após	o	termino	da	garantia	o	produto	parou	de	funcionar,	o	motivo	a	condesadora	furou	e	gás	vazou.	Silencioso.	Me	deram	o	prazo	até
ontem.	A	Consul	me	disse	que	não	era	possível	trocar	o	aparelho.	Parece	que	foi	feito	meio	frouxo,	que	nao	apertaram	bem	os	parafusos	dentro..."FernandoMonteiroRecomendo	esse	produto"Estou	muito	satisfeita	com	esse	produto.	técnico	já	veio,	verificou	a	boa	qualidade	das	instalações	elétricas,	e	vai	recolher	o	produto	para	conserto.	Porém,	é
muito	barulhento.	Os	aparelhos	de	janela	da	Consul	são	extremamente	compactos,	precisam	de	moldura	na	instalação	e	podem	ser	instalados	próximo	ao	teto	a	uma	distância	entre	15	e	30	cm.	fácil	instalação	é	só	cortar	a	parede	com	maquita	encaixa	e	vedar	com	espuma	para	construção	fica	o	top	da	galáxia."VrNão	recomendo	esse	produto"Meu	ar
veio	com	defeito	,	entrei	em	contato	com	a	central	de	relacionamento	explicando	REF	o	defeito	no	produto	é	até	o	presente	momento	nenhuma	medida	foi	tomada."AndreiaRecomendo	esse	produto"O	produto	funciona	bem	e	a	entrega	foi	conforme	o	combinado,	esse	é	o	terceiro	produto	que	compro	pelo	site	e	não	tenho	nenhuma	reclamação	a	fazer,
apenas	elogios"VeraNão	recomendo	esse	produto"Meu	produto	chegou	sem	filtro	de	ar	e	ele	não	gelava	e	ficava	ligando	e	desligando,	solicite	a	devolução	e	pedi	outro,	o	novo	chegou	ontem	vamos	ver	se	está	bom."DanielNão	recomendo	esse	produto"Não	gela.	chegando	às	vezes	ser	acordado	durante	a	noite	quando	o	motor	dispara.	Obrigada
loja"CláudiaNão	recomendo	esse	produto"Barulhento,	demora	muito	para	gelar	o	ambiente.	!	Nem	à	compra	pelo	site	já	que	não	faz	troca	casada	!"RaquelNão	recomendo	esse	produto"Estou	extremamente	decepcionada	com	esse	site.	ESTOU	SATISFEITA	ATÉ	O	MOMENTO."LuzrjNão	recomendo	esse	produto"O	aparelho	no	primeiro	dia	de	uso	ao
desligá-lo	apareceu	um	barulho	que	se	repetiu	todas	as	vezes	ao	desligar.	Recomento	sim!"LimagabrielRecomendo	esse	produto"O	aparelho	cumpre	a	sua	funçao	muito	bem.	o	compressor	simplesmente	não	funcionou,	operou	apenas	na	função	ventilar.	Tenho	outro	parecido,	10.000	btus	que	é	um	pouco	barulhento,	mas	funciona	bem."IsabelNão
recomendo	esse	produto"Estou	com	sérios	problemas	com	o	meu	ar	refrigerado.	Deixa	o	quarto	geladinho	e	ainda	é	silencioso.	Chegou	antes	do	prazo	de	entrega	e	veio	sem	nenhum	defeito.	já	quanto	ao	procedimento	de	retira	fácil	do	site	é	péssimo	.	como	faço	para	resolver	esse	problema?	Enquanto	isso,	fico	no	calor,	apesar	de	já	ter	pago	o
produto."RicardoRecomendo	esse	produto"Esse	me	surpreendeu	na	economia	e	na	eficiência	ótimo	produto	recomendo	podem	comprar	nao	vao	se	arrepender.	Paredce	que	vai	explodir."PauloRecomendo	esse	produto"Gostei	muito	dessa	marca	e,	principalmente,	da	eficiência	em	refrigerar	sem	o	seletor	estar	no	máximo."DecoRecomendo	esse
produto"Produto	respondeu	bem	ao	que	se	propoe,	ou	seja	resfriar	um	local	pequeno,	com	até	10	Metros	quadrados"ClaudioRecomendo	esse	produto"Aparelho	muito	bom,	nao	faz	barulho,	gelou	bem	o	quarto,	vou	esperar	a	oportunidade	para	comprar	outro"GuntherRecomendo	esse	produto"Atendeu	perfeitamente	minhas	expectativas.	Em	30/01/17
solicitei	TROCA	do	produto	a	loja,	porém	nunca	recebi	contato.	Hoje	têm	6	dias	desde	a	aprovação	do	produto.	Não	recomendo	de	forma	alguma."SilvioNão	recomendo	esse	produto"O	produto,	mesmo	quando	ligo	no	ar	condicionado,	só	ventila.	Ideal,	talvez,	para	sala	ou	escritório	em	operaçao	diurna,	mas	se	você	tiver	sono	pesado...	Compro
constantemente	com	a	empresa	e	nunca	me	vi	decepcionado,	ao	contrário,	sou	grato	pelos	respeito	e	atenção	com	que	me	tratam.	Filtro	antibactéria	Seu	filtro	antibacteriano	elimina	99%	das	impurezas,	sendo	o	produto	ideal	para	quem	tem	problemas	de	alergia.	Ele	apenas	refresca.	Transformou	meu	quarto	de	aprox.	Liguei	para	a	autorizada,
marquei	a	visita	técnica,	mas	não	sei	o	porque	desmascaram.	Observadas	as	especificações	de	instalação,	cumpre	facilmente	o	prometido.	pois	depois	um	tempo	ligado	o	aprelho	desliga	sozinho	alguns	segundos	depois	ele	reativa	sozinho	defeito	ou	funcao?	Já	fiz	duas	reclamações,	pois	se	passaram	todos	os	prazos	dados	pela	loja	sem	que	houvesse
resposta.	funciona	perfeitamente"MariaRecomendo	esse	produto"Atende	minhas	expectativas.	Se	arrependimento	matasse	eu	ja	estava	morta!"SissymRecomendo	esse	produto"Meu	quarto	é	pequeno	e	achei	que	ficaria	gelado	com	um	ar	de	10000	e	até	comprei	com	controle	pra	usar	em	caso	de	ajustar	nos	dias	menos	quentes,	porém,	ele	arma	e
desarma	muito	rápido	e	chego	á	sentir	calor,	mesmo	colocando	para	18	graus."TerezihaRecomendo	esse	produto"Ar	Condicionado	muito	bom,	gela	rápido	em	um	quarto	de	3x3	metros.	REFERENTE	AO	PRODUTO	,	NOS	PRIMEIROS	DIAS	ACHEI	QUE	NAO	ESTAVA	GELANDO	MUITO,	E	PEDI	ATE	A	TROCA,	POREM	COM	O	PASSAR	DOS	DIAS,	VI
QUE	ESTAVA	FUNCIONANDO	NORMALMENTE	E	CANCELEI	O	PEDIDO	DE	TROCA	NAO	FOI	MAIS	NECESSARIA.	Valeu	muito	a	pena	a	compra."PaolaRecomendo	esse	produto"Aparelho	muito	bom,	gela	muito	bem	o	quarto	sem	fazer	muito	barulho,	fácil	de	fazer	a	manutenção	de	limpeza	do	filtro."FredNão	recomendo	esse	produto"Que	decepção...
O	ar	resfria	muito	o	ambiente.	Comprei	o	seguro	adicional	e	não	consigo	que	ninguém	venha	concertar	estou	muito	disatisfeita	com	o	production	e	o	suporte	das	casa	Bahia!!'"NeteRecomendo	esse	produto"Muito	obrigado	,loja	por	ter	este	excelente	parceiro	,	entregou	muito	rapido	,antes	da	data	programada	,com	6	dias	,	estamos	muito	satisfeitos,
todos	de	parabéns	.P	roduto	muito	bom	."BarbaraRecomendo	esse	produto"Achava	que	esses	modelos	novos,	mais	econômicos,	nao	seriam	tao	bons	quantos	os	antigos,	mas	esse	é	tao	bom	quanto	o	antigo	que	tinha,	e	melhor,	mais	compacto,	menor	tamanho	e	peso."MarcosNão	recomendo	esse	produto"A	casa	Bahia	demorou	10	dias	para	recolher	o
produto	defeituoso	(8	de	novembro).	Agora	terei	que	comprar	outro,	pois	nao	compensa	consertar!"DrigornfNão	recomendo	esse	produto"Quanto	ao	poduto	é	ótimo	pois	tenho	um	no	trabalho	.	Para	10mil	BTUs	achei	fraco	para	um	ambiente	de	6m².	A	refrigeração	do	ambiente	é	perfeita!!"LíviaRecomendo	esse	produto"Muito	bom	!!	em	se	tratando	de
custo,	Já	que	o	verão	que	esta	por	vir	comprei	na	hora	certa!!!"SouzaRecomendo	esse	produto"O	produto	é	de	excelente	apresentação,	dispensa	uso	de	espuma	para	vedação	e	muito	silencioso."Damin51Recomendo	esse	produto"Gela	rapidamente	o	comodo,	baixo	consumo	e	nao	é	tao	barulhento	quanto	os	demais	ar	de	janela."RicardoPRecomendo
esse	produto"Chegou	antes	do	prazo	estimado,	a	qualidade	do	produto	é	ótima.	hoje	é	dia	16/11/16	e	nem	sinal	do	produto	na	loja	,	estou	com	um	buraco	no	meu	quarto	,	sem	dinheiro	no	cartão	pra	comprar	em	outro	lugar	e	a	loja	só	diz	que	tenho	que	aguardar	.	Fica	só	na	ventilação	e	mesmo	que	você	deliga	e	liga	ele	não	gela.	Precisei	ir	até	a	loja
três	vezes	para	trocar	e,	os	três	aparelhos	estão	com	defeito.	Coloquei	na	assistência	técnica	paguei	R$300,00	e	troquei	o	condensador	de	alumínio	por	cobre.O	técnico	me	aconselhou	a	não	comprar	aparelhos	da	linha	Consul.	Simples	de	usar.	Sorte	que	resolvi	arriscar!	Quando	liguei	fiquei	preocupado	pelo	silêncio	do	motor	e	pelo	pouco	vento	que
produziu,	mas	a	madrugada	foi	gelada!!!	Considerações	finais:	Foi	bem	barato,	GELA	bem	e	não	é	nada	barulhento!"AndersonNão	recomendo	esse	produto"Parabéns	para	a	loja	na	pontualidade	da	entrega,	entregou	com	dois	dias	do	fechamento	da	compra.	Fiquei	satisfeita.	Outra	coisa	boba	q	sinto	falta	e	pode	ser	uma	economia	na	energia	elétrica	no
fim	do	mês	é	de	um	Timer	(no	próprio	console	do	aparelho)."AlexanderNão	recomendo	esse	produto"Aparelho	função	resfriar	não	funciona	(não	gela),	fui	a	loja	1º	dia,já	mandei	e-mails,	nada	resolve	,quero	cancelamento	e	estorno,	empresa	não	respeita	codigo	defesa	consumidor,	nao	comprem	ar	condicionado	pois	gerente	simone	loja	park	shopping
diz	que	não	troca	nem	se	comprar	na	loja,	mesmo	sendo	contra	lei,	2º	gerente	e	politica	da	empresa	orientação	do	multicanalidade"FlavioNão	recomendo	esse	produto"O	aparelho	foi	entregue	com	problema	no	condensador	(vazamento	de	gás).	Antes,	fiz	um	teste	tirando	o	aparelho	da	parede	e	o	coloquei	na	janela.	Estou	há	um	mês	ligando	para	a	loja
para	efetuar	o	troca,	só	recebo	desculpas	e	pedidos	de	prazo	que	nunca	são	cumpridos.	Ideal	para	cômodos	pequenos,	gela	rápido."AureaNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	não	gela	tão	bem	e	veio	com	defeito,	não	desliga	no	botão,	só	na	tomada"CarolinaRecomendo	esse	produto"Aparelho	cumpre	o	que	promete	desde	que	usado	em
conformidade	com	suas	especificações..."LulaNão	recomendo	esse	produto"O	aparelho	não	desliga	somente	no	botão.	FUJAM	desse	modelo	e,	se	possível,	desse	fabricante."DeboraRecomendo	esse	produto"Silencioso,	porém	pouco	eficiente	comparado	a	um	modelo	Split.	Enfim,	querem	economizar	o	máximo	e	esquecem	da	qualidade,	ar	de	janela
Consul	nunca	mais."VitaNão	recomendo	esse	produto"Ar	condicionado	veio	com	defeito,	arma	e	desarma	toda	hora,	não	chega	nem	à	gelar	um	ambiente	de	8mt,	solicitei	à	troca	estou	no	aguardo	para	me	reenviarem	em	um	novo	aparelho	!	Com	uma	espera	de	quase	20	dias	para	realizar	à	troca	...	A	entrega	foi	super	rápida,	sempre	mantendo	o
consumidor	avisado	de	onde	seu	produto	se	encontra.	Estou	esperando	um	que	funcione	para	testar."JuRecomendo	esse	produto"Como	já	disse	anteriormente,	Bom,	Boniti,	Barato,	Simples	e	Funcional."JoseNão	recomendo	esse	produto"Espero	não	ter	problemas	pois	até	o	momento	não	tenho	nada	a	declarar."MeuRecomendo	esse	produto"Entrega
antes	do	prazo.	Para	refrescar	meu	quarto	(3x4)	tenho	q	ligá-lo	1	ou	2h	antes	de	deitar	em	dias	muito	quente	(RJ).	Muito	obrigado."MoreiraNão	recomendo	esse	produto"Infelizmente	comprei	esse	AR	a	um	pouco	mais	de	1	ano,	mas	nao	usei	nem	60	dias.	Nao	calafetei	pois	estava	na	expectativa	de	que	o	aparelho	estava	defeituoso	e	fosse	retirado	para
conserto	ou	troca.	Fiquei	um	pouco	preocupado	com	algumas	reclamações	entre	"muito	barulhento"	e	"gela	pouco"	e	quase	comprei	um	de	10.000btus.	Eles	produzem	o	condensador	em	alumínio	ao	invés	de	cobre.	Entre	retirada,	baixa	do	sistema	na	loja	e	me	enviarem	um	novo	produto	!	Conclusão:	Não	indico	...	Tudo	verificado,	defeito	de	fábrica
mesmo.	Mas	agrada,	deixa	bem	fresquinho	o	ambiente,	fazendo	até	frio	de	madrugada.	lojas	nao	se	pronuncia!"TatielleNão	recomendo	esse	produto"Produto	veio	com	uma	uma	rachadura.	perderam	o	cliente.".Não	recomendo	esse	produto"Para	loja	nota	10,	para	consul	"zero"	o	1°	ar	veio	com	defeito	e	o	2°	nao	gela.comuniquei	a	consul	veio	um
tecnico	que	disse	que	estava	nos	padroes.	A	opção	e	decisão	do	conserto	foi	minha	pois	poderia	ter	solicitado	a	troca	do	produto.	A	entrega	foi	feita	dentro	do	prazo	estipulado,	porém	o	entregador	da	transportadora	não	trouxe	o	equipamento	até	a	nossa	porta,	deixando	na	portaria.	solicitamos	a	troca	por	outro	de	outro	fabricante,	e	nos	foi	informado
que	seria	cancelado	e	nos	dariam	um	credito	para	comprar	de	outro	fabricante.	defeito	de	fabrica	não	compre	na	loja	esse	produto."SkarlattNão	recomendo	esse	produto"Comprei	o	produto	instalei	e	...	Conclusao!	ficou	clima	de	montanha..."DataconNão	recomendo	esse	produto"O	meu	comecou	a	fazer	im	barulho	insuportável	e	muito	auto,	quando
fomos	ver,	a	elice	do	ventilador	dele	estava	quebrada.	A	noite	é	perfeito	pra	dormir,	mas	de	manha	o	calor	q	faz	o	quarto	esquenta."Cla2404Não	recomendo	esse	produto"Comprei	dois	aparelhos,	um	deles	veio	fazendo	um	barulho	interno	muito	grande,	como	se	houvesse	alguma	coisa	fora	do	lugar	dentro."LeonardoRecomendo	esse	produto"Atendeu
as	expectativas!!!	Bom,	recomendo...	resfria	total	rapidinho.	Ainda	segundo	o	técnico,	a	fábrica	equipa	esses	aparelhos	com	3	tipos	de	compressores,	uns	mais	silenciosos	que	os	outros.	Gostei	bastante."Tate78Não	recomendo	esse	produto"Na	segunda	semana	e	o	ar	está	lá	na	assistência	técnica,	estava	muito	barulhento	e	nao	estava	gelando,ainda
quando	eu	tirei	da	embalagem	estava	trincado.	Porém,	comprei	um	novo	para	um	quarto	de	estudos	que	montei	na	minha	casa.	Me	arrependi	da	compra."Sidney"Olha	so	pessoal	o	ar	e	show	de	bola	mas	ainda	nao	instalei	assim	q	entrarei	em	cotato	vlu."LeoRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom.	Estou	muito	satisfeita	com	a	minha
compra."ForteRecomendo	esse	produto"Como	a	instalação	é	recente	não	tenho	como	fazer	uma	avaliação	precisa.	Minha	decepção	foi	com	a	entrega,	porque	a	loja	não	entregou	em	minha	casa,	e	sim,	enviou	pelos	correios	e,	absurdamente	tive	que	retirar	no	depósito	dos	correios!	Não	recomendo	a	loja!"SandraRecomendo	esse	produto"Indico	para
ambientes	pequenos	pois	é	uma	ar	condicionado	de	7500	BTUS	e	demora	um	pouco	para	deixar	o	ambiente	mais	frio!!!	É	ideal	para	pessoas	que	gostam	de	um	ambiente	agradável...pois	n	fica	aquele	frio	que	chega	a	incomodar!!!"CamilaRecomendo	esse	produto"Utilizo	para	dormir	excelente	aparelho	perfeito	para	comodos	com	mais	ou	menos
20metros	quadrados	gelou	com	aproximadamente	15	minutos	facil	de	colocar	na	parede,para	mim	de	negativo	somente	o	fato	de	ser	pesado	mas	esta	aprovado"Leo"Os	Ar	Condicionados	da	Consul	sao	muito	bons,	infelizmente	vi,	depois	que	fechei	o	pedido,	que	o	valor	ofertado	tenha	baixado	e	muito,	fica-se	um	pouco	chateado,	mas	o	comércio	é	isso,
um	dia	se	ganha	outro	se	perde,	aprendi."SilvinoRecomendo	esse	produto"Chegou	no	prazo	e	eu	recomendo.	Apenas	um	bom	aparelho	de	ar	refrigerado."MarinhoNão	recomendo	esse	produto"Até	hoje	nao	consegui	usar	,	esperando	o	técnico	vir	verificar	o	defeito"ByluRecomendo	esse	produto"Produto	de	simples	instalação	e	atende	as	expectativas	de
que	se	propõe."TheliciaNão	recomendo	esse	produto"Acho	que	deveria	possuir	controle	remoto,	mesmo	sendo	um	modelo	simples."EdsonRecomendo	esse	produto"Produto	perfeito	estou	feliz	com	a	minha	compra	destribuiçao	de	ar	otimo"JaneteRecomendo	esse	produto"Produto	funciona	perfeitamente	e	é	silencioso.	Tudo	isso	com	um	design	moderno
feito	especialmente	para	você!		Principais	características	do	Ar-condicionado	Janela	Consul	Quer	saber	mais?	Porém	os	ruídos	sao	aceitáveis.	ele	gela."TamaraRJRecomendo	esse	produto"Gostei	do	produto.	A	CONSUL	está	complicando	e	dificultando	para	consertar	o	ar	condicionado"RevoltadoNão	recomendo	esse	produto"A	entrega	foi	rápida,	porém
o	produto	não	funciona.	Como	não	altera	o	funcionamento,	vou	continuar	com	o	mesmo,	mas	fica	a	decepção	com	a	Consul."LeonamNão	recomendo	esse	produto"Produto	com	defeito	nao	funcionando	e	a	loja	insite	em	mandar	tecnico	para	conserto	e	irei	recsar	quero	o	cancelamento	da	compra"MarciNão	recomendo	esse	produto"Produto	veio	com
defeito	,	ja	entrei	em	contato	com	o	site	e	pelo	0800	e	nao	resolveram	nada	sobre	a	troca	ira	fazer	1	mes	dia	7"DavosNão	recomendo	esse	produto"Recomendo	abrir	a	embalagem	durante	a	entrega	pois	um	dos	ar	condicionados	que	recebi	estava	bem	amassado.	FAZ	O	BARULHO	NORMAL	P/	UM	AR	DE	JANELA.	Mas	fica	a	dica.	Demora	um	pouco	a
gelar	e	demora	para	desarmar	o	compressor.	Requer	compra	e	instalação	do	suporte	metálico.	Quanto	ao	produto	que	adquiri,	como	todos	os	demais	que	comprei,	é	de	qualidade	máxima,	atendendo	completamente	o	meu	interesse.	sem	barulho	excessivo	e	fácil	de	manusear."PaulinhoRecomendo	esse	produto"Bom.produto	.	Tem	um	ruido	pequeno
que	nao	me	incomoda,	durmo	muito	bem>	Acredito	que	quem	quer	silêncio	absoluto	pode	nao	gostar.	fica	gelad,o	eu	e	mimha	esposa	estamos	sastifeito"Oriel"O	cabo	de	alimentação	poderia	sair	pelo	meio	da	máquina,	para	poder	atender	qualquer	lado	de	posição	da	caixa	da	tomada."EliNão	recomendo	esse	produto"O	aparelho	de	ar	condicionado	não
funcionou.O	compressor	não	foi	acionado	e	provocou	aquecimento	com	cheiro	de	queimado."JoluRecomendo	esse	produto"Eu	super	recomendo,	silencioso	e	tudo	de	bom	!	O	melhor	foi	a	entrega	comprei	na	sexta	recebi	no	domingo.	Hoje	já	é	dia	30	e	eu	não	consegui	usar.	O	procedimento	de	troca	é	desgastante	e	o	buraco	que	existe	para	o	ar	ficará
aberto	dias	e	dias	com	a	possibilidade	de	entrar	chuva,	estragar	aparelhos	e	móveis.a	compra	pela	empresa	loja	não	será	pela	minha	família	mais	efetuada	em	nenhum	momento."SandroRecomendo	esse	produto"O	produto	é	realmente	muito	bom,	tive	um	pequeno	problema	quando	chegou	,	pois	nao	estava	funcionando,	porém	Loja	foi	super	prestativa
respondendo	minha	solicitaçao	no	mesmo	dia	em	que	fiz	a	ocorrência,	mas	nao	precisou	trocar,	logo	em	seguida	funcionou	e	está	gelando	muito	!!	Loja	é	a	melhor	em	prazo	de	entrega	comprei	no	sábado	e	chegou	na	terça-feira.!!"SislaineNão	recomendo	esse	produto"Se	não	fosse	a	competência	do	meu	eletricista,	teria	que	solicitar	troca	do	mesmo,
pois	estava	com	o	ventilador	preso	e	não	gelava.	Tenho	outro	ar	Eletrolux	de	7.500	que	nem	se	compara.	O	Ar	de	parede	convencional	é	muito	mais	simples	de	instalar	e	ligar.	Ao	instalar	o	ar	condicionado	percebo	que	esta	com	defeito.	Isso	é	um	descaso	com	o	cliente."Catia"Uso	o	produto	diuturnamente.	*Se	o	local	for	muito	grande	ele	não	refrigera
o	sulficiente."JakeNão	recomendo	esse	produto"Estou	aguardando	há	muito	a	chegada	do	aparelho	que	substitui	o	que	veio	com	defeito	total,	isto	é,	sem	funcionar.	só	fica	ventilado..	Até	o	momento	satisfeito	com	a	compra.	A	tomada	de	3	pontos	não	entra	em	qualquer	tomada,	pois	o	pino	é	mais	grosso	que	o	normal.	não	é	eficiente,pouco	vento	ele
veio	com	defeito,	contudo	a	assistência	técnica	falou	que	é	normal,	então	conclui-se	que	ele	é	ineficiente"AntonioNão	recomendo	esse	produto"Produto	somente	ventila,	não	refrigera	desde	o	primeiro	uso.	Decepçao	total!"FhaanyNão	recomendo	esse	produto"Comprei	esse	ar	condicionado	me	arrependi	não	tinha	conhecimento	sobre	esse	produto.
Nunca	mais	compro	nada	na	loja.	melhor	pagar	um	pouco	e	não	ter	dor	de	cabeça""Não	recomendo,	muito	barulhento"Veja	opiniões	e	depoimentos	de	quem	comprou!Não	recomendo	esse	produto"Muito	ruim,	faz	tanto	barulho	que	atrapalha	até	a	relaxar	e	pegar	no	sono.	O	Ar-condicionado	Janela	Consul	7500	Btusdeixa	sua	casa	aconchegante	o	ano
inteiro	com	muito	mais	economia.	Espero	que	resolvam	o	problema."Desaponti"Não	posso	opinar	ainda	veio	com	defeito	e	ainda	não	conseguir	resolver,	a	entrega	foi	ótima	mas	a	troca	é	muito	complicada	,o	prazo	de	troca	da	casa	bahia	é	de	deixar	qualquer	um	maluco"SolNão	recomendo	esse	produto"Produto	entregue	dia	15/4	com	defeito	e	até	hoje
não	foi	substituído,	bastante	insatisfeita	com	o	serviço	de	vcs.	TODOS	apresentaram	o	mesmo	defeito	no	condensador	no	final	da	garantia	ou	logo	depois	dela	ter	acabado.	Ideal	para	cômodos	pequenos,	gela	rápido.""Produto	de	excelente	qualidade,	silencioso,	fácil	instalação	e	resfria	o	ambiente	bem	rápido.""Produto	muito	bom.	Cumpre	o	que
diz."DiogoRecomendo	esse	produto"É	potente,	funciona	super	bem,	varios	direcionadores	de	ar,	gostei	muito."MarciaRecomendo	esse	produto"Muito	excelente,	meu	quarto	tem	quase	20m	quadrados	e	atende	muito	bem..."RedondoRecomendo	esse	produto"Foi	instalado	num	cômodo	de	3	m	x	3	m,	excelente,	pouco	ruído,	muito
bom."FernandoRecomendo	esse	produto"Ar-condicionado	muito	bom,	a	relação	custo-benefício	perfeita.	Perfeito	e	gela	mto	bem	até	nos	dias	com	a	temperatura	super	elevada.	Como	quebrou	se	do	mesmo	jeito	qie	compramos	instalamos	e	ninca	saiu	do	lugar.	Rápida	entrega...	Barulhento.	Material	frágil	e	sem	qualidade,	o	isopor	utilizado	é	dos
piores,	os	botões	de	controle	ficam	num	nível	abaixo	da	bandeja	e	se	der	mole	na	hora	de	colocar	na	mesa	ou	bancada	para	limpeza	já	era,	vai	quebrar	com	o	peso	do	ar.	Excelente	custo	X	beneficio.	Só	espero	que	a	demora	não	seja	pelo	conserto	do	aparelho.	podem	o	olhar	no	reclame	aqui	irá	ter	varios	casos	como	o	meu	eu	nao
recomendo."NikolasNão	recomendo	esse	produto"O	produto	tem	um	designe	bonito,	mais	suas	qualidades	deixam	a	desejar.	Ou	seja,	tive	TRÊS	aparelhos.	Mas	a	loja	abre	no	domingo,	por	isso	viajei	aproximadamente	100	KM	em	vão..."LucianoNão	recomendo	esse	produto"O	produto	foi	vendido	com	defeito.	É	confiável?Veja	as	Vantagens	e
Desvantagens	(Recomendo	ou	Não	recomendo?)"Super	leve,	silêncioso	e	moderno	!	Muito	Boom	!""Produto	muito	bom.	recomendo	a	todos	,	ar	condiciona	muito	leve	,	instalei	sozinho	,	consegui	mover	até	o	local	desejando	sozinho	,	subi	escada	,	consegui	realizar	tudo	isso	sozinho	."LucasRecomendo	esse	produto"Recebi	o	produto	2	dias	após	a
compra	mas	com	um	pequeno	defeito	que	foi	resolvido	com	o	instalador,	não	havendo	a	necessidade	da	troca.	Tirando	isso	o	aparelho	é	bem	silencioso."Eduardo-RJNão	recomendo	esse	produto"*O	produto	demorou	pra	chegar,	e	ainda	tive	que	ir	em	outra	cidade	retirar	o	produto	na	transportadora.	Todas	as	informaçoes	que	constam	sobre	o	aparelho
no	site	sao	verdadeiras.	Reclamei	com	a	assistência	técnica	e	na	visita,	o	técnico	informou	que	o	nível	de	ruído	era	esse	mesmo,	normal	do	aparelho.	No	momento,	quero	apenas	o	dinheiro	de	volta	e	a	retirada	imediata	do	trambolho	do	ar	condicionado	defeituoso."LuluNão	recomendo	esse	produto"Frustrados,	pois	não	conseguimos	utilizar	o
equipamento,	por	estar	funcionando	parcialmente.	Certamente,	mas	não	vou	arriscar	mais	para	saber."CarvalhoNão	recomendo	esse	produto"Decepcionado,	comprei	pela	internet	com	retirada	na	loja,	após	instalado	ele	não	gela.	Gostei	da	compra!"DanyRecomendo	esse	produto"É	um	produto	de	primeira,	eficiente	e	com	pouquíssimo	barulho.	O
problema	é	o	botão	liga	/	termostato	é	pequeno	e	duro,	não	facilita	para	utilização."BrunoNão	recomendo	esse	produto"Comprei	no	dia	02/08	e	chegou	04/08	super	rápida	loja	nota	10,	o	produto	em	se	nao	gela	muito	ou	melhor	quase	nao	gela,	ao	contrário	do	meu	antigo	que	era	da	mesma	marca	e	potência	deixou	muito	a	deseja,	a	cunsul	caiu	muito	a
qualidade."Regivane"O	produto	é	bom,	destinado	à	ambientes	pequenos.	Não	vale	a	pena."CarolineRecomendo	esse	produto"Gela	muito	estou	satisfeito	pela	minha	escolha	pesquisei	bastante	antes	de	comprar	e	escolhir	este	ar	para	meu	quarto	como	ele	é	7.500	me	surpriendeu	por	que	gente	ele	gela	muito	como	todas	as	compras	que	agente	faz	é
sorte	acho	que	me	dei	bem!!!"Keno"O	produto	é	muito	bom!	Mas	vocês	enviaram-me	um	e-mail	informando	que	a	loja	de	Paraty	onde	eu	teria	que	ir	pegar	a	mercadoria	estaria	aberta	no	domingo	até	tal	horário.	Imediatamente,	solicitei	a	troca	pelo	site	e	por	telefone	a	loja,	mas	não	obtive	retorno	até	o	momento.	funciona
perfeitamente"MariaRecomendo	esse	produto"Tirando	o	barulho	que	é	um	pouco	alto,	atende	a	necessidade"JosueRecomendo	esse	produto"Muito	bom,	pequeno,	fácil	instalaçao	e	gela	bem,	recomendo!"AnaRecomendo	esse	produto"Adorei	a	ideia	de	compra	pelo	site	e	poder	retirar	na	loja"DanieleRecomendo	esse	produto"O	produto	e	otimo	ja	foi
estalado	no	quarto	da	minha	filha"Fortunato"Alguém	sabe	as	dimensões	se	são	as	mesmas	do	de	7500	BTUs?"ValeRecomendo	esse	produto"Otimo	ar	e	gostei	do	fucionamento	dele	muito	silencioso..."RussoRecomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	funciona	muito	bem,	satisfaz,	com	sobra"JorgeRecomendo	esse	produto"Muito	satisfeito	com	o
produto	,	atendeu	perfeitamente	!"Joao--Ademilson"Adorei	o	ar,	é	bem	útil...	Modismo	bobo	colocar	um	Split	em	ambientes	menores	que	15	m2	como	um	quarto.	Gela	em	pouco	tempo.	3,0	x	8,0	metros	em	uma	verdadeira	geladeira.	dai	o	aparelho	tem	baixo	rendimento.	Fiz	o	pagamento	à	vista	por	boleto	bancário	e	fiquei	com	a	cara	no
chao."AngelaRecomendo	esse	produto"Lembrando	que	falamos	de	um	ar-condicionado	de	JANELA.	Estou	amando"DiegoRecomendo	esse	produto"Realmente	valeu	a	pena	comprar	este	produto.	deveriam	enviar	um	novo	!"PedroRecomendo	esse	produto"Na	boa	tem	gente	que	compra	tem	uma	casa	que	pega	sol	dia	inteiro	ou	é	de	telha,	laje	sem
terraço	sem	forro,	não	tem	a	vedação	correta!	Aí	não	tem	ar	que	aguenta.	Encontrei	esse.	Apesar	de	ter	vindo	com	algo	solto	dentro,	me	parece	uma	pecinha	metálica,	não	chamei	a	Ass	Técnica	pois	está	funcionando	perfeitamente!	Enfim,	adquiri	dois,	cada	um	para	ambientes	de	13m	quadrados	e	estou	surpreso	com	o	funcionamento.	Ainda	na
garantia	precisou	de	gás.	oferecem	um	serviço	que	não	funciona	.	O	suporte	para	encaixe	poderia	ser	incluída	no	valor	do	produto,	facilitando	para	o	cliente,	ainda	que	houvesse	acréscimo	no	valor	total.	Mas	após	passar	pela	assistência	técnica	o	problema	foi	resolvido	e	agora	está	ótimo!"GiulianaNão	recomendo	esse	produto"Aparelho	com	defeito,
ter	que	aguardar	um	técnico	para	avaliar	um	produto	que	não	está	funcionando,	muito	ruim	isso.	o	aparelho	não	gela	bem	no	calor	e	faz	muito	barulho.	O	prazo	para	troca	é	ENORME.	Chegou	um	pouco	amassado	mas	isso	não	atrapalhou"AngelRecomendo	esse	produto"Produto	simples,	mas	que	cumpre	oque	promete,	e	bem.	Atendeu	as	espectativas,
mas	achei	um	pouco	barulhento."DeiaCaneverNão	recomendo	esse	produto"Veio	com	defeito,	ao	lugar	o	barulho	é	tão	alto	que	parece	a	turbina	de	um	avião	e	o	motor	muito	barulhento"ConsumidoraRecomendo	esse	produto"Bom	dia	o	produto	é	ótimo	eu	ja	tinha	essa	marca	por	isso	oupitei	pela	mesma	minha	filha	amo	obrigada	loja"RosineidaNão
recomendo	esse	produto"Poderia	ser	acompanhado	de	algum	tipo	de	proteção	para	ser	colocado	na	parte	externa	como	valor	agregado."Klinger"Comprei	o	produto	funcionou	normal,	mas	quando	teve	que	passar	a	noite	ligado	apresentou	vários	defeitos."GilRecomendo	esse	produto"O	produto	foi	um	bom	investimento,	observando	as	dicas	para
instalação	garante	seu	melhor	funcionamento."LaizeRecomendo	esse	produto"Ficaria	ainda	mais	satisfeito	se	me	dessem	o	desconto	ao	qual	entrou	dias	após	minha	compra	R$:949,00..."CostaNão	recomendo	esse	produto"Chegou	com	defeito	é	até	agora	não	consegui	que	a	loja	fizesse	o	troca.	E	hoje	já	aumentaram	pra	mais	5	dias.	Recomendo	para
os	usuários."MouraRecomendo	esse	produto"Ótimo	custo	benefício.	É	um	equipamento	que	também	proporciona	mais	saúde	e	bem-estar	com	o	Filtro	Fácil,	que	elimina	as	impurezas	do	ar	e	não	precisa	ser	desmontado	para	limpar.		A	operação	extremamente	eficiente	do	modelo	possui	uma	regulagem	de	velocidade	de	ventilação	diferenciada,
permitindo	o	controle	da	velocidade	do	ar	que,	por	meio	de	uma	dupla	saída	lateral	que	leva	o	ar	fresco	para	todo	o	ambiente.		O	produto	vem	com	proteção	anticorrosão,	filtro	antibacteriano,	regulagem	da	velocidade	de	ventilação,	entre	outras	funcionalidades.	Atende	lindamente	as	minhas	expectativas!	Parabéns	pelo	ótimo	produto	e	entrega
eficiente!"Maria-clara"O	ar	funciona	bem,	menos	barulhento	que	o	antigo	que	eu	tinha.	Adorei"PriscilaRecomendo	esse	produto"Muito	bom,	exelente	vazão	de	ar."PaguaRecomendo	esse	produto"Aspectos	fantásticos	do	produto!"JulioRecomendo	esse	produto"Muito	bom	para	um	quarto	grande!"LusrsRecomendo	esse	produto"Chegou	bem	rápido,
ótimo	produto"RejaneRecomendo	esse	produto"Bom	aparelho.	Consome	muito	mesmo	sendo	Categoria	A."Primeiro-NomeNão	recomendo	esse	produto"Comprei	o	produto	no	dia	03/01	chegou	no	dia	06/01	fiz	a	estação	no	dia08/01	sendo	q	veio	com	defeito	eu	liguei	pra	la	pedi	a	troca	e	até	hj	não	se	pronunciaram	to	esperando	hj	já	e	dia	7/02	e	nada
nao	recomendo	esse	site	.....Vou	preocurar	meus	direitos	ja	q	eles	não	se	pronunciam	...."CarolNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	foi	retirado	dia	01	de	fevereiro.	Já	acionei	assistência	técnica.	Excelente	produto,	supriu	minhas	necessidades."RuivaRecomendo	esse	produto"Realmente	um	excelente	custo	benefício,	prático	para	instalações
110v."Lídia"O	produto	é	muito	bom,	mas	eu	esperava	que	ele	fosse	menos	barulhento."MarcosRecomendo	esse	produto"O	aparelho	alcança	meu	objetivo	que	é	meu	conforto	e	de	minha	família."Marco"Como	vou	avaliar	uma	coisa	que	eu	nao	recebi	pq	nao	passou	no	cartão."Catia"Como	vou	avaliar	uma	coisa	que	eu	nao	recebi	pq	nao	passou	no
cartao."CatiaRecomendo	esse	produto"Aparelho	com	ótimo	custo	benefício,	nao	faz	muito	barulho,	recomendo."KleberNão	recomendo	esse	produto"O	Ar	veio	com	a	carcaças	amassada	e	até	hj	não	resolveram	para	trocar"FernandoRecomendo	esse	produto"Equipamento	bom	e	o	atendimento	na	loja	onde	fui	busca	foi	excelente."DiegoRecomendo	esse
produto"Atende	bem	as	minhas	necessidades,	estou	satisfeito	com	minha	compra"PetRecomendo	esse	produto"Intalaçao	fácil,	ideal	para	ambientes	pequenos	ou	nao	muito	quentes."MarcoRecomendo	esse	produto"O	produto	é	bom	e	funciona	conforme	o	especificado	pelo	fabricante."Mauricio"Até	que	a	entrega	foi	rápida	,	mas	a	troca	ainda	não	foi
efetuada	!"PriRecomendo	esse	produto"Pra	mim	o	melhor	ar	condicionado	é	da	Springer	Midia	ou	Electrolux."CaetanoRecomendo	esse	produto"O	produto	gela	perfeitamente	bem	não	e	silencioso	e	sim	barulhento."NeteRecomendo	esse	produto"Muito	bom	num	quarto	pequeno	de	minha	filha	gela	que	é	uma	beleza!!"MIlenaRecomendo	esse
produto"Utilizo	em	meu	quarto,	gostei	muito,	até	o	momento	nehum	problema."LethRecomendo	esse	produto"Produto	de	ótima	qualidade	Adorei	e	a	entrega	em	dia	tudo	perfeito"CarlaRecomendo	esse	produto"Comprei	um	ano	passado	e	estou	muito	satifeito,	vale	muito	apena!!"MauroNão	recomendo	esse	produto"Muito	ruim	veio	faltando	parafuso
meu	quarto	e	4x3	e	nao	gela	nada"SilassantanaRecomendo	esse	produto"Muito	excelente,	tenho	casa	pequena	gela	a	sala	é	os	dois	quartos.",,,,,.Recomendo	esse	produto"Gela	super	bem,quase	nao	faz	barulho	e	chegou	bem	antes	do	prazo."VanessaNão	recomendo	esse	produto"O	aparelho	veio	com	defeito,	o	compressor	não	estava
funcionando."MarceloRecomendo	esse	produto"Produto	de	excelente	qualidade	e	silencioso.	Só	não	gostei	da	forma	de	acabamento	na	colocação,	deveria	ter	vindo	outro	tipo	de	material."KatiaRecomendo	esse	produto"E	um	otimo	aparelho,	so	deixa	a	desejar	um	pouco	o	barulho	,mas	ja	estava	acostumado	com	ventilador	mesmo	entao	nao	faz	muita
diferença,	mas	estou	muito	satisfeito	com	o	produto	...eu	recomendo"JuarezRecomendo	esse	produto"Bonito,	silencioso	e	refrigera	muito	bem.	mas	podia	ser	mas	silencioso."GeraldoRecomendo	esse	produto"Produto	bom	supriu	minhas	necessidades"Jonny"Para	aliviar	o	calor	do	verão	carioca."JujanRecomendo	esse	produto"Hoje	meu	quarto	esta	mais
geladinho!!!"Fernandp"Produto	de	acordo	com	o	que	se	propõe."TinaRecomendo	esse	produto"Cumpre	com	o	prometido	gela	muito	bem"Ros@lvoRecomendo	esse	produto"Produto	de	ótima	qualidade.	Parabéns	Consul."JansenNão	recomendo	esse	produto"Eu	fiz	o	teste	na	noite	passada	fiquei	contrariado	com	rendimento,	está	marca	consul	eu	não
compro	mas,	porque	e	o	segundo	ar	com	pouca	qualidade."ArRecomendo	esse	produto"Foi	a	primeira	vez	que	comprei	pelo	site,	a	entrega	foi	no	prazo,	na	minha	pesquisa	foi	onde	encontrei	o	melhor	preço,	nao	me	arrependi	e	indico."RosiRecomendo	esse	produto"Sem	comentários	o	produto	e	muito	bom	ainda	não	instalei,	mas	ja	testei,	este	será
instalado	no	quarto	e	comprarei	outro	para	sala	eu	recomendo"RenatoRecomendo	esse	produto"A	família	está	aproveitando	bastante	o	clima	ideal	para	descansar.	Desarma	muito	e	com	isso	faz	muito	barulho."MicheleRecomendo	esse	produto"Produto	de	qualidade	normal...atende	as	minhas	necessidades....."EuRecomendo	esse	produto"Produto
atende	as	expectativas.	Design	moderno	e	super	prático	de	instalar.	E	o	que	realmente	importa..	Falta	agora	conferir	se	é	mesmo	econômico,	quando	conta	de	luz	chegar."FleaNão	recomendo	esse	produto"Diferentemente	da	propaganda,	nao	tem	nada	de	silencioso,	pelo	contrário,	o	nível	de	ruído	é	tao	alto	que	nao	se	consegue	ouvir	a
tv."PedroRecomendo	esse	produto"Gela	rápido	e	faz	barulho	sim,	mas	isso	não	é	impeditivo	de	uso,	a	medida	que	não	existe	um	que	nao	seja	barulhento.	Após	várias	ligações,	recorri	a	Ouvidoria	da	loja	e	nada!!!	Péssimo	SAC!!!	Péssimo	Produto!!!	Não	recomendo."WagnerNão	recomendo	esse	produto"A	assistência	técnica	da	Consul	verificou	defeito
de	fábrica	ao	tentar	instalar	o	produto,	3	dias	após	o	recebimento.	Uma	dica	primeiro	ver	a	casa	se	suporta	ai	depois	compra	o	adequado	fica	ideia!!"SouzaNão	recomendo	esse	produto"Ja	veio	com	defeito,	nao	gela.	Atingiu	todas	as	nossas	expectativas."PauloHNRecomendo	esse	produto"Moderno,	bonito	e	barato.	Primeira	noite	de	sono	digna	nesse
calor	insuportável	que	faz	aqui	no	Rio	de	Janeiro.	o	barulho	que	ele	faz	quando	carrega	o	compressor	é	tao	alto	que	causou	reclamaçao	do	vizinho	e	do	sindico	do	edifício"AliceRecomendo	esse	produto"O	meu	ambiente	é	o	meu	salão	de	Cabeleireiro,	este	ar	correspondeu	a	minha	expectativa,	gelou	bem	o	ambiente.	Gela	o	suficiente	para	manter
agradável	a	temperatura	de	um	quarto	pequeno,	que	não	leve	tanto	sol,	e	que	esteja	bem	vedado.	produto	gela	sim	,	porem	para	lugares	compactos	!"RomárioNão	recomendo	esse	produto"Muito	barulhento,	o	ruído	de	religação	do	termostato	é	muito	alto.	Não	informaram	nada	sobre	o	técnico	ir	na	casa.	Aparelho	é	mais	indicado	para	instalaçoes	nos
centros	de	sua	parede.	Já	é	o	meu	segundo	aparelho	do	mesmo	modelo."LuizNão	recomendo	esse	produto"Produto	veio	ruim	de	fabrica	e	ate	o	momento	lutando	para	receber	outro	super	mau	atendido	pelo	call	center	loja"GilanoNão	recomendo	esse	produto"Ótimo	produto,	porem	deve	ser	revisado	pela	empresa	fabricadora,	pois	há	problemas	na
drenagem	da	água	do	mesmo."VitorRecomendo	esse	produto"O	aparelho	é	silencioso	e	funciona	bem.	*Produto	veio	danificado	na	parte	frontal.	A	entrega	foi	cumprida	dentro	do	prazo."AleNão	recomendo	esse	produto"Péssimo	aparelho	chegou	com	defeito	e	nem	a	loja	nem	a	consul	fazem	a	coleta	para	troca,	já	liguei	varias	vezes	pra	consul	a	loja	e	é
só	protocolo.	e	mesmo	assim	não	é	o	suficiente.	ele	vai	funcionar	bem	só	depois	da	reposiçao	do	gás."TecnokitNão	recomendo	esse	produto"Meu	quarto	é	pequeno	(14m),	mas	o	aparelho	só	gela	quando	coloca	no	máximo.	Nao	tem	sewuer	20	dias,	ja	chamei	Assistencia	técnica.	Logo	que	instalado	foi	testado	e	tudo	funcionou	perfeitamente.	Claro,	fiz	e
recomendo	garantia	estendida!"AlêNão	recomendo	esse	produto"Esse	é	o	quarto	ar	Consul	que	compro,	e	o	pior	da	série,	que	vem	decaindo.	Está	de	acordo	com	a	descrição."ChatlesRecomendo	esse	produto"Ótimo	custo	benefício.	Substitui	por	esse	e	fiquei	decepcionado.	Entregou	antes	do	previsto."CamilaNão	recomendo	esse	produto"Chegou	e	não
funcionou.	O	AC	é	de	excelente	qualidade.	Gela	ambientes	pequenos	com	eficiência."MNão	recomendo	esse	produto"Utilizo	no	quarto.	Mas	mesmo	assim,comprei	novamente	com	vcs,agora	uma	TV,	vamos	ver...??"AdrianaNão	recomendo	esse	produto"Esse	ar	tem	menos	de	3	meses	e	já	não	gela.	O	relê	de	acionamento	do	compressor	dá	estalos	muito
altos,	a	ventilaçao	é	muito	barulhenta,	trepida	um	pouco	(nao	é	problema	da	instalaçao,	é	desbalanceamento	das	partes	giratórias	ou	má	fixaçao	dessas)	e	essa	vibraçao	se	traduz	em	barulho	grave	(som)	e	desconforto.	Fácil	de	utilizar.	Muita	demora	para	a	visita	da	assistência	técnica.	O	motor,	as	palhetas,	o	painel...	testei	algumas	vezes	.,	pois	aqui
ta	um	pouco	frio	,	ele	gelou	legal	espero	que	no	verão	continue	assim	.	Empresa	honesta,	confiável,	pontual,	com	excelentes	atendentes,	destaca-se	como	ponto	de	referência	nas	atividades	comerciais.	Agora,	espero	a	conta	de	energia	ansioso	pra	vê	o	rombo!!!!!"ZezinhoRecomendo	esse	produto"Adorei	esse	produto,muito	silencioso.O	prazo	de
entrega	foram	de	3	dias,estou	muito	satisfeito	com	a	compra	que	fiz,a	empresa	loja	esta	de	parabéns	com	a	pontualidade."NelsonRecomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	é	ótimo,	o	quarto	fica	gelado,	sinto	frio	e	tenho	que	abaixar	a	temperatura.	Ela	não	mexe	e	o	instalador	só	constatou	isso	após	a	instalação.	gostei	muito.	é	o	meu	terceiro	ar
condiciona	consul."Penedo"Ar	Condicionado	cumpre	com	os	requisitos	dos	7500	btus,	para	ambientes	pequenos."RainerRecomendo	esse	produto"Produto	excelente,	marca	de	primeira!	Entrega	rápida,	dentro	do	prazo	combinado."SuperRecomendo	esse	produto"Para	um	aparelho	de	parade	o	barulho	é	suportavel,,	e	gela	rapido	e	muito
bem!!!"Fernandes-rj"Design	bonito,	prático.	Ligo	pra	central	e	dão	um	prazo	de	troca	muito	longe	só	dia	06/02.	Prefiro	o	eletrolux.	Relativa/	leve."LuizRecomendo	esse	produto"Sempre	compro	ar	condicionado	desta	marca	por	causa	da	qualidade	e	do	preço"VerocaRecomendo	esse	produto"Excelente	custo	benefício.	Um	estava	com	termostato	torto
por	dentro	e	este	NAO	GELA	NAO	MATEM	A	TEMPERATURA.	durante	o	tempo	todo	q	esta	ligado."LeoRecomendo	esse	produto"Parabéns.com	e	centralar	(empresa	que	entregou	o	produto),	produto	entregue	três	dias	antes	do	prazo,	inclusive	um	dia	de	sábado	(com	bastante	chuva)	obs:	fiz	esta	mesma	postagem	no	mesmo	dia	da	entrega	ou	seja
14/04/2018."LucyeneNão	recomendo	esse	produto"Eu	tinha	um	springer	com	a	mesma	potencia	e,	as	vezes,	tinha	que	me	cobrir	à	noite	de	tanto	frio	que	ficava.	Em	menos	de	três	anos	é	a	segunda	vez	que	tenho	problemas	com	aparelhos	novos	da	marca,	de	diferentes	modelos!	O	atual	Ar	Condicionado	me	foi	entregue	em	27/01/17	com	defeito	de
funcionamento.	O	produto	nos	02	primeiros	dias	funcionou	bem,	no	terceiro	dia	em	diante	não	gela	mais.	Excelente	compra"Reinaldo"O	ar	esfria	bem,	tem	um	bom	visual,	mas	faz	muito	barulho,	principalmente	ao	disparar."PauloNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	quebrou	com	pouquíssimo	uso.	Resumindo,	quando	acabar	sua	garantia	o
aparelho	irá	estragar.	Possui	bom	custo	benefício	e	design	bonito	.	A	única	critica	é	que	faz	muito	barulho"LuizRecomendo	esse	produto"Muito	bom,	atendeu	muito	bem	as	minhas	espectativas"Vando"Condicionador	de	aluminio	material	sem	durabilidade"RaphaNão	recomendo	esse	produto"Um	produto	bem	simples	mais	pelo	preço	esta
valendo"DRecomendo	esse	produto"Entrega	rápida	e	produto	preencheu	as	expectativas!"WaleriaRecomendo	esse	produto"Bom	ar	condicionado,	servindo	aos	BTUs	que	oferece."QuintansRecomendo	esse	produto"Muito	Bom	recomendo	seguro	tudo	de	ótima	qualidade!"ElisNão	recomendo	esse	produto"Muito	barulhento!	demora	a	gelar!	acabamento
fraco!"Vasty"Show	de	bola	clima	de	montanha	que	o	quarto	fica	rs"TiagoRecomendo	esse	produto"O	pouco	tempo	que	tenho	o	produto,	o	considero	bom."Siro"Ótimo	produto,	entregue	dentro	do	prazo	estipulado"RobertaRecomendo	esse	produto"Produto	bom	gela	rapidinho	e	nao	faz	tanto	barulho"PauloRecomendo	esse	produto"Otimo	produto,



entregue	dentro	do	prazo	estipulado"RobertaRecomendo	esse	produto"Muito	bom,	pois	chegou	antes	que	a	data	limite...."RhubeRecomendo	esse	produto"Produto	bom...	Horrível	nao	recomendo."LeticiaNão	recomendo	esse	produto"Em	um	quarto	de	8m2	ele	demora	uma	eternidade	para	resfriar	o	local.	Parece	que	está	em	curto.	Foi	colocado	na
guarita	dos	porteiros.	Facil	de	instalar,	nao	requer	gastos	loja,	como	no	caso	do	Split.	Estou	satisfeito	com	minha	compra	as	lojas	estão	de	parabéns."LuizRecomendo	esse	produto"Excelente	ar	refrigerado	consul.	Gela	em	instantes!!!"PatriciaNão	recomendo	esse	produto"Só	achei	barulhento.	Batendo	o	motor	desde	que	instalou"AnaRecomendo	esse
produto"Gostei	do	produto.	Muito	bom!	Recomendo."NildaNão	recomendo	esse	produto"Aparelho	não	funciona.	Resumo,	a	minha	parede	têm	mais	de	23	centímetros,	logo	as	saídas	de	ar	ficaram	obstruídas;	Assim,	o	ar	não	funcionava	mesmo.	Será	que	agora	o	texto	nao	vai	mais	ser	considerado	pequeno?"SilRodMarNão	recomendo	esse	produto"E
quando	liga	parece	que	ta	quebrando	algo	dentro	do	ar,	e	nao	sai	a	água	pelo	buraco	que	tinha	que	sair.	Espero	que	a	loja	seja	rápida	na	entrega	de	um	novo	ar,	sem	defeitos.	É	fraco."DenizeNão	recomendo	esse	produto"O	produto	veio	com	defeito	de	fábrica	e	a	loja	já	está	há	praticamente	um	mês	enrolando	para	coletar	o	mesmo.	Quase	fui	trocá-lo.
Excelente	atendimento	e	entrega	rápida."SheylaRecomendo	esse	produto"O	aparelho	está	atendendo	as	minhas	necessidades.	A	Consul	ao	invés	de	colocar	uma	peça	em	cobre,	colocou	de	alumínio	para	economizar...	E	o	pior,	tentei	fazer	a	devoluçao	e	a	empresa	DUFRIO	alega	que	o	ar	nao	deveria	ter	sido	instalado,	sendo	que	eles	mesmos	enviaram
um	tecnico	para	avaliar	e	ele	precisava.dp	ar	instalado	para	isso!!!	Ou	seja,	ar	ruim	e	empresa	PIOR."DianaRecomendo	esse	produto"Entregue	bem	antes	da	data	estipulada.	Fora	isso	é	excelente	para	pequenos	cômodos.	O	cliente	final	sofre."Acalorada"O	produto	veio	com	defeito,	estava	congelando	por	dentro	e	não	resfriando.	Paguei	à	vista	e	tenho
necessidade	urgente	do	ar.	Fico	imaginando	quando	chegar	o	verão,	como	vai	ser!!	Além	de	gelar	pouco,	faz	muito	barulho	ao	ponto	de	incomodar	o	sono."SimoneNão	recomendo	esse	produto"O	produto	veio	com	a	lataria	amassada,	a	saída	de	ar	torta.	Are	gela	muito	bem	meu	quarto	de	46	m.	Muito	barulento	nao	gela	direito	fica	pingando	por	baixo	e
nao	pelo	local	adequado"MengaoNão	recomendo	esse	produto"Muito	barulho	já	chamei	a	autorizada	mas	até	agora	nada.	Foi	a	compra	Ideal.	Só	problema."LimaRecomendo	esse	produto"Meu	apartameto	é	antigo	e	por	esse	motivo	a	instalação	é	feita	na	janela.	Embora	use	pouco	até	agora	nenhum	problema."AndersonNão	recomendo	esse
produto"Depois	de	ser	ligado	não	mais	desligou,	fica	funcionando	direto,	sendo	necessário	desligar	na	tomada.	Para	minha	surpresa	existem	diversas	reclamaçoes	sobre	o	que	estou	passando..	Ele	nos	informou	que	o	aparelho	não	tem	nenhum	defeito.	E	nada	como	um	produto	novo!	A	aquisiçao	e	entrega	também	ocorreram	dentro	da	normalidade,
sempre	tive	informaçoes	através	do	e-mail	do	andamento	do	procedimento,	da	compra	até	a	entrega."IngeNão	recomendo	esse	produto"O	mesmo	chegou	dia	18/10/2017	e	pra	minha	surpresa	não	arma	não	gela	so	fica	ventilando	mandei	um	email	as	lojas	pedindo	troca	ou	cancelamento	da	compra	até	por	que	a	a	lei	me	dá	esse	amparo	me	deram	48h
pra	responder	muito	triste	pois	o	produto	já	vem	de	fabrica	ruim	ou	seja	não	há	um	controle	de	qualidade"Gilano"Funciona	perfeitamente	bem,	porém	em	comparaçao	a	outras	marcas	que	já	observei	o	funcionamento	com	a	mesma	potencia	em	BTU's	acho	fraco.	Um	aparelho	de	ar	condicionado	tem	que	gelar	e	não	só	ventilar.	É	este	o	serviço
oferecido?	As	saídas	laterais	de	ar	são,	na	realidade,	um	contra.	E	se	alguém	quer	um	conselho	sobre	o	aparelho	e	o	péssimo	atendimento	da	Loja	da	loja	do	Top	Shopping	de	Nova	Iguaçu:	NUNCA	COMPREM!!!!!"Pior"O	produto	chegou	dentro	do	prazo	de	entrega	porém	está	com	defeito.	Confira	as	principais	características	do	Ar-condicionado	Janela
Consul	7500	Btus:	Fase:	Monofásico;	Garantia	do	produto:	A	garantia	deste	produto	é	de	1	ano	concedido	pela	Consul	conforme	descrito	no	Manual	do	fabricante;	Largura:	48	centímetros;	Altura:	33	centímetros;	Profundidade:	48,2	centímetros;	Cor:	Branco;	Regulagem	da	velocidade	de	ventilação;	Proteção	anti-corrosão;	Filtro	anti-bactéria.	Liguei
pra	Consul	e	disseram	que	isso	não	era	normal.	É	o	segundo	do	mesmo	modelo	e	marca	que	compro."Gil"O	produto	é	bom	!	pena	que	o	fabricante	esta	colocando	o	gás	na	pressao	mínima	admissível	para	funcionamento.	Estou	satisfeito	com	minha	compra	as	lojas	estao	de	parabéns."Luiz"Por	enquanto	não	tenho	o	que	falar.	Em	resumo,	conta	de	luz
mais	cara	pelo	aumento	da	potencia	com	pouco	desfrute.	nao	é	barulhento	tem	designe	bem	bonito..."LucianoNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	só	desliga	qdo	o	fio	é	retirado	na	tomada.	Totalmente	inconveniente	esta	pesquisa	pois	a	loja	sabe	que	ainda	não	foi	resolvida	a	troca."IaraNão	recomendo	esse	produto"Não	sei	se	o	produto	é
bom	pois	fiz	a	compra	e	o	produto	não	foi	entregue	em	minha	residência	foi	deixado	nos	Correios	onde	não	irei	retirar	pois	paguei	frete	para	entregar	em	minha	residência	a	compra	foi	feita	dia	14/09	e	até	hj	não	recebi	muito	decepcionada"ClaudiaNão	recomendo	esse	produto"Paguei	taxa	de	entrega	e	tive	que	buscar	nos	correios.	com	certeza	recedi
uma	mercadoria	que	já	havia	sido	de	outra	pessoa,	mas	como	estava	bastante	necessitada,	preferir	chamar	eu	mesma	um	profissional	qualificado	para	me	socorrer."SilvaNão	recomendo	esse	produto"Chegou	no	prazo,	más	chegou	com	duas	pequenas	avarias	provocadas	no	transporte,	funcionou	apenas	uma	noite	e	pifou,	estou	aguardando	o	técnico,
também	muito	demorado	o	agendamento	é	preciso	aguardar	7	dias	para	a	visita,	Ordem	de	serviço	aberta	em	08/03/2016	nº	7004922749,	com	previsão	para	o	dia	15/03/2016,	estou	duplamente	decepcionado	com	esta	compra."ParanáNão	recomendo	esse	produto"Esse	Ar	condicionado	nao	gela	absolutamente	nada.No	meu	quarto	que	possui	exatos	9
metros	quadrado	ele	nao	deu	conta,mesmo	com	um	temperatura	ambiente	de	30	graus	que	nao	é	nem	perto	do	auge	do	verao	que	chega	a	bater	40	graus	ele	apenas	conseguiu	refrescar	estando	na	potência	máxima	funcionando	por	5	horas.Um	concelho	de	amigo,fujam	desse	produto."MarceloNão	recomendo	esse	produto"Consumidores,	nao
comprem	Consul.	agora	já	estou	providenciando	os	meus	direitos	junto	ao	procom	e	a	justiça	para	que	possa	resolver	pra	mim	e	em	seguida	procure	uma	loja	mais	compromissada	com	a	satisfação	dos	seus	clientes."OliverRecomendo	esse	produto"Já	tive	um	do	modelo	anterior	no	meu	quarto,	que	fora	substituído	por	um	split.	Nao	gela	,	procurei	o
melhor	ângulo	da	parede,	mais	nao	adiantou	.	Obrigada!"FranciscaNão	recomendo	esse	produto"Menos	de	3	meses	deu	defeito,	veio	assistência	trocou	os	condensadores	pois	não	refrigerava	o	ambiente,	agora	passou	de	um	ano	o	defeito	voltou	e	não	refrigera	mais."Mariano"Ele	faz	a	função	de	resfriar	bem,	porém	é	um	pouco	barulhento	e	as	vezes
parece	ter	algo	solto	dentro	dele.	Péssimo."Thai"O	ar	condicionado	funciona	bem.	Ele	foi	entregue	antes	do	tempo	previsto	e	o	atendimento	foi	excelente."CristinaRecomendo	esse	produto"Comprei	para	um	quarto	3x3,	e	gela	tanto	que	faz	frio.	Se	não	tivéssemos	porteiro	a	mercadoria	seria	deixada	na	calçada,	ou	não	seria	entregue?"AtriaRecomendo
esse	produto"Estava	procurando	um	ar	de	boa	marca	e	o	preço	mais	em	conta.	Esta	versao	é	muito	melhor,	o	que	acabo	de	comprar	é	o	segundo	do	mesmo	modelo.	Durante	o	dia	ligamos	novamente	e	após	mais	de	1:00	hora	funcionando	desligamos	o	aparelho	normalmente	na	função	"	desligar	"	.	Resta	saber	se	a	vida	útil	é	boa."PedroNão	recomendo
esse	produto"Comprei	o	aparelho	no	dia	14	de	março.	Mas	devido	ao	seu	custo,	acho	que	é	um	produto	razoável!"GabrielRecomendo	esse	produto"Tenho	o	meu	a	dois	anos	e	sempre	q	posso	indico	a	alguem.	pós-venda	péssimo."SidNão	recomendo	esse	produto"Acho	que	o	ar	condicionado	caiu	sua	qualidade	antes	a	serpentina	etapa	toda	em	cobre
hoje	é	em	alumínio	onde	fica	mais	vulnerável	a	furar	e	vazar	o	gás"PabloRecomendo	esse	produto"O	produto	chegou	rápido,	gostei	do	produto	ele	realmente	faz	com	o	que	a	informação	do	produto	fala...	cumpre	com	a	propaganda	totalmente."CharlesRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom,	nao	passo	mais	calor	com	ele	em	meu	quarto	de	16
metros	quadrados."RobsonNão	recomendo	esse	produto"Meu	produto	veio	com	defeito	já	fiz	reclamação	e	ate	hoje	não	me	deram	nem	satisfação"KikoRecomendo	esse	produto"Foi	exatamente	que	eu	esperava.	Otimo	produto!	Chegou	bem	rápido	e	a	instalaçao	nao	trouxe	dores	de	cabeça."PatriciaNão	recomendo	esse	produto"Vaza	água	interna,	se
tem	a	um	local	para	tal	função	para	que	sair	água	em	outra	parte,	dizem	que	é	normal	mas	não	tem	isso	escrito	no	manual."JoséRecomendo	esse	produto"Estou	satisfeita	com	o	produto	e	com	a	entrega,	comprei	dia	11/11	e	chegou	hj	dia	13/11	Muito	rápido	e	fora	o	produto	de	excelente	qualidade"AlineNão	recomendo	esse	produto"Nao	gostei	comprei
pra	um	quarto	pequeno	nao	gela	o	suficiente	e	se	colocado	na	potencia	máxima,	como	o	quarto	é	pequeno	o	barulho	é	imenso."MariaNão	recomendo	esse	produto"Nao	recomendo	pois	o	meu	ar	veio	com	defeito	na	refrigeraçao,	fui	obrigada	a	fazer	o	reparo	pois	nao	conseguir	fazer	a	troca	pelo	fornecedor"PaulaRecomendo	esse	produto"Ainda	não
instalei	no	quarto	do	meu	filho,	mas	tenho	um	igual	no	outro	quarto	e	é	um	aparelho	muito	bom,	gela	bem	e	nao	faz	quase	barulho."IsabellaNão	recomendo	esse	produto"Esse	ar	condicionado	só	funcionou	dois	dias,	no	terceiro	não	gela	mais,	e	faz	barulho.	gostaria	que	fizesse	algo.	Indico,	produto	fácil	instalaçao	marca	excelente"MarceloRecomendo
esse	produto"Ótimo	produto	eu	recomendo	e	o	melhor	ainda	que	loja	foi	ótima	na	entrega	."ShirleiRecomendo	esse	produto"Bom.produto	.	Estou	satisfeita	com	a	minha	compra."RosemaryRecomendo	esse	produto"Utilizo	de	todas	as	formas,	porem	não	gostei	da	eficiencia	em	dias	quentes,	poderia	refrigerar	melhor	e	mais	rapido,	porem	não	posso
reclamar,	pois	o	preço	foi	atraente	e	cabia	no	meu	orçamento	do	momento"MengoRecomendo	esse	produto"Eficiente	e	econômico.	Meu	quarto	fica	geladinho	e	ele	até	que	gela	rápido.	a	consul	perguntou	se	queria	um	2°	tecnico,	mas	desisti.nao	sou	a	unica	a	reclamar	do	produto"LuciaRecomendo	esse	produto"Gostei	bastante	do	produto.	Me
arrependo	profundamente.	Oxalá	possamos	ver	outras	tantas	empresas	trabalhando	com	igual	excelência	de	qualidade.	Apenas	ventila.	Porem	gela	pouco."JessicaRecomendo	esse	produto"Fácil	de	instalar	e	ótima	refrigeração."JuRecomendo	esse	produto"Produto	muito	útil...	não	recomendo	a	ninguém.	mas	como	não	comprei	na	loja	e	sim	pelo	site
agora	estou	a	várias	semanas	aguardando	uma	resposta	sem	poder	usar	o	aparelho	pois	a	solução	só	viria	logo	(troca)	se	tivesse	tirado	com	algum	vendedor	daquela	loja.	Acabou	que	tive	um	trabalho	enorme	pra	levar	o	ar	lá	e	por	conta	disso	trocaram	pra	mim.	a	condensadora	dele	é	de	aluminio..	Os	aparelhos	Split	com	esse	gás,	são	de	50%	a	60%
mais	eficientes.	Ademais,	a	graduação	da	temperatura	funciona	de	maneira	excelente."MottaNão	recomendo	esse	produto"Não	lança	o	compressor,	só	fica	na	ventilação.	Entretanto,	considerando	ruido	baixo,	eficácia,	qualidade,	durabilidade,	simplicidade	e	principalmente	o	aspecto	CUSTO/	BENEFICIO	é	ótimo."PauloNão	recomendo	esse
produto"Quando	retirei	na	loja	disseram	que	era	pra	testar	e	trocavam	em	3	dias,	ao	testar	em	casa,	o	ar	saia	muito	fraco	do	lado	direito.	Não	compro	mais	pelo	site,	e	não	recomendo."ValdirNão	recomendo	esse	produto"Ola	bom	dia.	Em	relaçao	ao	produto,	já	estou	com	ele	sendo	utilizado	a	2	meses	(Todos	os	dias).	Ao	preço	que	foi	pago,	está	ótimo.
Se	você	tiver	um	ambiente	em	até	10	m2	ele	é	ideal,	esfria	bem	o	ambiente,	chegando	a	gelar	mesmo."NatanRecomendo	esse	produto"O	aparelho	é	utilizado	no	quarto.	Aí	surge	a	pergunta:	por	que	é	que	me	disseram	pra	testar	e	que	trocavam	em	3	dias?	Custo	e	benefício	excelente.	A	marca	Consul	está	de	parabéns.	Esse	cônsul	é	muito	mais	fraco
em	comparaçao	ao	mesmo	eletrolux	de	7.500	bus."MicheleNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	faz	todo	tipo	de	ruído	quando	ligado.	Se	não	quer	ruído,	compra	um	Split.	Aproveite	os	benefícios	do	Ar-condicionado	Janela	Consul	7500	Btus	Serpentina	de	Cobre	Serpentinas	com	tubos	feitos	100%	em	cobre,	proporcionando	mais
condutividade	térmica	e	uma	eficiência	de	20%	a	30%	maior	que	outros	modelos	do	mercado.	Pronto:	gelou	que	foi	uma	beleza.	Nao	recomendo	muito	barulhento"VanderolNão	recomendo	esse	produto"Produto	de	pessima	qualidade,	compramos,	nos	foi	enviado,	no	prazo	correto,	no	mesmo	dia	verifacamos	que	nao	gelava,chamos	a	consul	para
verificar	e	nos	foi	informado	que	teriam	que	levar	para	o	produto	para	reparo	nao	aceitamos	e	solicitamos	a	troca	por	outro,	que	foi	subistituido	pelo	ponto	fio	por	outro,	igual,	que,	literalmente	nao	funcionava.	Ele	é	bem	melhor.	Sendo	assim	acaba	ficando	um	pouco	barulhendo	por	tripidar	a	janela,	mas	o	compressor	não	é	barulhento.	Alguns
barulhos	estranhos	mas	nada	demais.	Até	a	presente	data	20	de	novembro	não	retornou	com	um	produto	novo.	Palhetas	de	controle	de	direção	um	pouco	frágeis	demais."LuisaRecomendo	esse	produto"Atendeu	minhas	expequitativas	muito	com	meu	quarto	é	5x3	gela	que	é	uma	beleza"SilasRecomendo	esse	produto"Um	bom	produto	ficou	perfeito	no
quarto	de	medida	350	x	300	gela	bem	recomendo"ClienteRecomendo	esse	produto"O	aparelho	cumpre	exatamente	o	que	promete	observadas	as	suas	especificações!"LulaRecomendo	esse	produto"Chegou	bem	antes	do	prazo.	vendem	algo	q	não	funciona!!...não	aconselho	a	compra...	Se	o	propósito	é	resfriar	o	ambiente,
recomendo!"Juliano"Dependendo	da	promoção	vale	pelo	preço,	mas	eu	o	achei	fraco.	Estou	a	quase	1	mês	tentando	a	troca	e	não	me	dão	retorno."Madalena"E	um	otimo	produto	so	que	depois	de	1	ano	e	pouco	apresentou	defeito	na	condensadora	muito	fragil	de	aluminio	o	meu	tecnico	tentou	soudar	ma	nao	teve	exito	tive	que	trocar	a	peca	que	nao	foi
barata"RafaelRecomendo	esse	produto"Produto	chegou	no	prazo	sem	defeito	ou	avarias,	fácil	instalação	e	bom	funcionamento,	ainda	não	usei	na	temperatura	máxima,	mas	funciona	muito	bem	e	refrigera	rápido	o	ambiente.	Fiz	uma	instalação	na	janela.	Estou	satisfeito	com	apenas	7500btus,	cumpre	o	que	promete	pois	meu	quarto	e	3x3,5	e	gela
mesmo	aprovado	Parabéns	a	loja	empresa	séria	e	respeito	ao	consumidor	e	a	consul	pelo	ótimo	custo	e	benefícios	e	eficiência.	Fiz	a	compra	desse	aparelho	de	ar	condicionado	da	Consul	7.500BTUs	no	dia	08/01/2019,	e	qual	nao	foi	a	minha	surpresa	ao	constatar,	logo	após	a	instalaçao	do	aparelho,	que	ele	nao	gela	absolutamente	nada,	é	barulhento	e
desarma	à	toda	hora.	Ainda	não	dá	para	dizer	se	pode	ser	considerado	como	excelente	produto,	porque	ainda	não	houve	tempo	hábil	para	serem	testados	o	consumo	de	energia	e	a	durabilidade	do	produto."JorgeRecomendo	esse	produto"Quando	fiz	o	pedido	tinha	em	mente	comprar	um	ar	condicionado	de	outra	marca,	mas	receber	ao	receber	e
instalar	o	Consul,	minha	opiniao	a	respeito	do	mesmo	mudo	totalmente.	Já	tive	ar	mais	silencioso.	Adorei	a	compra!"ErikaNão	recomendo	esse	produto"Diferentemente	da	propaganda,	não	tem	nada	de	silencioso,	pelo	contrário,	o	nível	de	ruído	é	tão	alto	que	não	se	consegue	ouvir	a	tv."PedroNão	recomendo	esse	produto"Devido	ao	mal	atendimento
...Tive	que	procurar	um	advogado	e	por	a	empresa	na	justiça	,para	conseguir	trocar	o	produto	com	defeito."Lucas"Tenho	o	quarto	médio,	nem	tao	grande	nem	tao	pequeno.	Perfeito!	Não	quero	outra	vida!"AnaNão	recomendo	esse	produto"O	que	está	havendo	com	a	CONSUL?	Está	de	parabéns,	sou	fa	da	loja.	total	descaso	com	o	cliente"RoseliNão
recomendo	esse	produto"Apesar	da	marca	famosa,	o	design	bonitinho,	mas	este	ordinário	nao	resfria	quase	nada,	tenho	que	colocar	na	maxima	potencia,	turbo,	coloquei	um	termometro	ENCOSTADO	nas	palhetas	a	a	temperatura	desceu	no	maximo	para	20	graus	e	nao	é	por	causa	dos	7000	btu's,	porque	eu	ja	tive	outro	ar	com	os	mesmo	Btu's	que
mesmo	na	metade	da	potencia	eu	sentia	muito	frio	e	tinha	que	me	cobrir,	com	este	durmo	até	sem	cobertor.	Nao	comprem	essa	porcaria."MercioRecomendo	esse	produto"Gostei	muito	do	aparelho,e	a	entrega	foi	muito	rapida,facil	de	instalar,gela	muito	estou	usando	no	modo	conforto	e	fica	muito	fresquinho.se	aumentar	pro	maximo	fica	muito
gelado.ótimo	aparelho.parabens	a	consul	e	a	loja."JbNão	recomendo	esse	produto"Ideal	para	quartos	e	ambientes	pequenos.	E	ainda	devo	esperar	mais	um	tempo	para	usar,	pois	a	retirada	é	só	dia	28/2	e	depois	tem	a	entrega	de	um	novo.	Depois	de	tantos	anos	desaprendeu	a	fabricar	ar	condicionados?	A	assistência	técnica	da	CONSUL	cobra	visita
mesmo	na	garantia"RevoltadoNão	recomendo	esse	produto"Muito	barulhento	esse	ar	fica	ruim	ate	pra	dormi	com	ele	ligado	por	causa	do	barulho	qui	ele	faz	nao	recomendo	de	jeito	nenhum	minha	vontade	é	de	cancelar	a	compra"GutoRecomendo	esse	produto"Muito	bom	e	econômico.	Atualizado	e	cm	sistema	mto	simples	e	fácil	de
mexer."LuizRecomendo	esse	produto"Custo	x	Beneficio	muito	bom,	recomendo,	um	pouco	barulhento,	preço	bom,	entrega	muitoooo	rapidoooooo...	Instalamos	na	data	de	ontem	e	só	obtivemos	resultados	positivos	e	elogios.	Fiz	a	calefaçao	com	a	espuma	e	o	nível	de	barulho	continua	o	mesmo,	resumindo	uma	bomba	de	aparelho	barulhento	e	que	está
prejudicando	a	minha	saúde.	o	produto	foi	para	assistência	técnica."Mazinho"Atendeu	as	minhas	expectativas,	com	exceção	do	cabo	que	achei	muito	curto."BetoRecomendo	esse	produto"Produto	bom,entrega	super	rapida	até	mesmo	antes	do	prazo,parabéns	ao	site"JoseRecomendo	esse	produto"Deixa	o	quarto	bem	gelado.	Saída	do	ar	pelas	laterais	e
não	por	cima	resulta	em	má	distribuição."NãoNão	recomendo	esse	produto"O	produto	adquirido	apresentou	defeito	de	fabricaçao	e	aguardo	a	troca	em	garantia."Jose-luiz"Ajudou	a	resfriar	meu	quarto,	mas	se	deixar	no	"resfriar"	o	barulho	fica	constante."IagoRecomendo	esse	produto"Produto	de	qualidade	e	até	o	momento	nao	apresentou	nenhum
motivo	para	reclamaçao."Valdeir"Não	recebi	nem	o	ar	condiciona	e	nem	o	conversor	digital	numero	do	pedido	99877120"Eme1963Recomendo	esse	produto"Gela	bem,	nao	faz	barulho.Entrega	perfeita	bem	antes	do	prazo,	veio	a	jato	kkkkkk."MonicaRecomendo	esse	produto"Simples	de	usar,	gela	perfeitamente,	bom	sistema	de	direcionamento	da
saída	de	ar"KalebeRecomendo	esse	produto"Silencioso,	gelado	e	é	leve	para	instalar.	Comprei	potencia	maior	devido	verão	mais	quente,	agora	é	pagar	para	ver."JannaNão	recomendo	esse	produto"Nao	achei	excelente.Nao	esfria	como	eu	pensei.	Não	recomendo.	não	fiquei	satisfeita	com	a	entrega	pois	o	rapaz	não	podia	subir	com	o	ar	condicionado	e
ele	era	muito	pesado	para	a	empregada	subir	com	ele."JaqueNão	recomendo	esse	produto"Nos	primeiros	dias	funcionou	bem,	gelando	bastante	e	bem	rápido,	mas	no	quinto	dia	de	uso	o	compressor	parou	de	funcionar,	e	acho	que	ele	veio	com	problema	de	fabricação.	O	gasto	de	energia	é	normal	para	um	ar	janela.	Faz	pouco	barulho.	parabéns	a	lojas
americana"LuciaRecomendo	esse	produto"Produto	chegou	no	prazo.	Mas	o	que	impota	é	a	minha	satisfação	com	o	produto!!"AnnyRecomendo	esse	produto"Entrega	o	prometido,	gela	bem	espaços	pequenos...	Como	instalar	o	meu	ar-condicionado?	o	prazo	de	troca	conforme	o	site	informa	eh	de	90	dias	,	porem	a	loja	nao	obedeceu	o	que	esta	escrito,
dizendo	que	a	partir	do	oitavo	dia	eu	tenho	que	me	acertar	com	o	fabricante	do	produto	.	Gela	rápido	e	nao	é	barulhento...	A	impressão	que	tivemos	é	que	o	aparelho	após	muitas	horas	de	funcionamento	apresenta	defeito	e	não	desliga	na	função	"	desligar	"."ZéRecomendo	esse	produto"Já	tive	outros	aparelhos	de	ar	condicionado	Consul	e	piores,	que
eram	menos	potentes,	mais	barulhentos	e	consumiam	mais.	O	compressor	desativa	e	o	termostato	as	vezes	demora	para	ativa-lo	de	novo,	deixando	o	ambiente	um	pouco	quente	de	novo.	cumpre	o	que	se	espera	de	um	aparelho	de	7.500	btus"ClaudioRecomendo	esse	produto"Amei	esse	ar,	chegou	c/15	dias	da	compra,	gela	super	rápido	além	de	ser
super	econômico.	Liguei	no	0800	do	produto	e	ninguém	atendeu	para	tirar	minhas	dúvidas.	mesmo	com	o	calor	do	Rio	de	Janeiro,	quando	no	máximo,	durmo	com	edredon	!"MirinhoNão	recomendo	esse	produto"O	produto	apresenta	baixa	eficiência	para	resfriar.	Entrega	dentro	do	prazo."AllanRecomendo	esse	produto"Entregue	no	prazo	certo	e	em
perfeitas	condições.	As	duas	saídas	do	ar	facilitam	a	climatização	do	quarto,	melhor	que	uma	saída	só.	melhor	pagar	um	pouco	e	não	ter	dor	de	cabeça"PetersonNão	recomendo	esse	produto"Comprei	o	produto	e	veio	com	defeito,fiz	reclamação	e	fizeram	a	troca	por	outro,satisfeito	com	o	atendimento	e	troca."JabnielRecomendo	esse	produto"Produto
de	boa	qualidade,	gela	muito	rápido.Recomendo	a	sua	compra!!Nada	a	reclamar!!Já	estou	preparada	para	o	verao."GiseleRecomendo	esse	produto"Ar	de	excelente	qualidade,	gela	bastante	e	faz	pouco	barulho.	Produto	com	bom	custo	benefício."MarcosRecomendo	esse	produto"Satisfeito	com	o	produto!	Atendeu	muito	bem	minhas
expectativas!"CleberfpRecomendo	esse	produto"Era	tudo	que	eu	esperava.	Eu	recomendo."RaphaelRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom!	Ruído	normal	para	um	aparelho	de	janela..	Vou	levar	amanhã	para	trocar,	afinal	meu	dinheiro	não	é	capim."FábioNão	recomendo	esse	produto"Meu	ar	veio	com	defeito!	Motor	não	arma,	só	fica	na
ventilação,	estou	muito	insatisfeita	e	aguardando	o	técnico	na	minha	casa	que	ficou	de	vir	hoje!"VanessaRecomendo	esse	produto"O	produto	gela	bem	para	um	quarto	não	muito	grande.	.."DinNão	recomendo	esse	produto"MAIS	UMA	VEZ	DESTACO	A	ENTREGA	da	loja.COM.	Super	indico	o	produto.	Nao	consigo	dormi	por	causa	do
barulho....."MaxNão	recomendo	esse	produto"Gente	não	compra	esse	ar,	horrível	faz	muito	barulho	e	não	gela	direito	me	arrependi,	paguei	caro."CaRecomendo	esse	produto"Com	sempre	muito	satisfeito	com	a	compra	e	com	a	entrega	super	rápida,	bem	antes	da	data	prevista."Joao-carlosRecomendo	esse	produto"Ar	de	excelente	qualidade,	satisfez
minhas	necessidades	e	a	entrega	dentro	do	prazo,	eu	recomendo"MauroRecomendo	esse	produto"Produto	de	ótima	qualidade,	mas	pra	quem	quer	utiliza-lo	em	espaços	pequenos,	como	é	o	meu	caso."EdacyrRecomendo	esse	produto"Como	disse	nos	contras,	comprei	para	um	quarto	pequeno	e	não	gelou,	apenas	refrescou	o	ambiente."BRecomendo
esse	produto"Gostei	muito	do	produto,design	moderno,o	ar	sai	pelas	laterais	direita	e	esquerda	e	gela	rapido."GiovannaRecomendo	esse	produto"Produto	chegou	em	perfeito	estado	e	funciona	muito	bem.	Garanto	q	vcs	nao	vão	se	arrepender."CrisRecomendo	esse	produto"Tem	maior	durabilidade	porque	a	tubulação	é	de	cobre,	por	que	o	de	alumínio
não	durou	1	ano.	Não	recomendo	comprarem	esse	produto	não."LuciaNão	recomendo	esse	produto"Compre	e	terá	uma	verdadeira	decepçao,esse	ar	condicionado	nao	gela	absolutamente	nada,meu	quarto	mede	exatos	9	metros	quadrados	e	esse	produto	no	máximo	deixa	o	ambiente	fresco,isso	quando	nao	está	tanto	calor."ElvisNão	recomendo	esse
produto"Um	ar	veio	bom	mais	o	outro	veio	com	defeito,	com	menos	de	um	mês	o	ar	é	desligado	no	botão	e	o	mesmo	continua	fazendo	barulho	de	ligado	e	necessário	desligar	o	disjuntor	ou	tirar	a	tomada	,	para	o	barulho	para"EdsonRecomendo	esse	produto"Adorei	o	ar!	O	meu	quarto	é	bem	pequeno	então	quando	eu	ligo	gela	rapidinho.	Comprei	pelo
atrativo	de	ter	o	produto	rápido	e	a	atendente	do	sac	informou	que	a	troca	deve	levar	mais	de	20	dias	úteis	a	partir	da	coleta	do	produto.	Entrega	rápida."RenamRecomendo	esse	produto"Como	sempre,	um	excelente	ar	condicionado	e	a	entrega	hiper-rápida.	O	quarto	onde	ele	está	é	relativamente	grande	e	esta	gelando	muito	bem	até	o
momento."YuriNão	recomendo	esse	produto"Comprei	o	ar	condicionado	consul,	o	mesmo	veio	com	defeito,	no	prazo	de	troca	antes	dos	7	dias	informamos	o	problema	só	vieram	recolher	o	ar	com	defeito	quase	30	dias	depois	e	entregaram	o	substituto	com	mais	de	3	meses	após	a	compra,	a	pior	experiência	que	tive	até	hoje	numa	compra	pela
internet."VagnerRecomendo	esse	produto"Gostei	do	produto	,	gela	bem	rápido	o	quarto	mesmo	o	quarto	sendo	exposto	o	dia	inteiro	ao	sol	,	o	mesmo	consegui	vencer	o	calor	.	Trocar	nessa	loja	é	algo	desgastante,	não	é	a	primeira	vez	que	tenho	problema	com	isso	lá."Brito"Dá	conta	do	recado	em	termos	de	esfriar	o	ambiente,	mas	é	muito	barulhento:
nao	serve	para	dormitórios.	Dei	azar?	Péssimo	atendimento	pós	compra."EduardoRecomendo	esse	produto"O	produto	é	otimo	,	gela	super	bem	,	muito	silencioso	quase	nao	faz	barulho	,	foi	entregue	muito	antes	da	data	prevista	,	a	loja	esta	de	parabéns	!	,	recomendo	muito	,	aprovado!"LarissaNão	recomendo	esse	produto"O	produto	apresentou	defeito
logo	no	segundo	dia	de	instalaçao.	Recomendo	e	recomendo...	Paguei	a	vista	e	mereço	respeito."LeilaRecomendo	esse	produto"No	local	eu	só	podia	instalar	um	ar	condicionado	de	janela	de	7.500	BTU's,	mas	ele	atende	muito	bem	nossas	necessidades.	Bom	custo-benefício."SilvbsRecomendo	esse	produto"Até	agora	o	produto	é
satisfatório."MarciaRecomendo	esse	produto"Refrigera	muito	bem	uma	maravilha	!"DrezaRecomendo	esse	produto"Nao	tenho	o	que	reclamar,	so	elogio"ClaudioRecomendo	esse	produto"Pelo	preço,	fez	o	que	eu	procurava."NewtonRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom,	entrega	rápida."PrsmarcelloRecomendo	esse	produto"Facil	instalação	e
design	atraente"RejaneNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	veio	com	defeito"RobertaRecomendo	esse	produto"Adorei	o	produto,	super	recomendo."Jane"Preço	bom,	pena	que	subiu	de	valor"KoldaRecomendo	esse	produto"Entrega	dentro	do	prazo.Muito	bom."Camy´sRecomendo	esse	produto"Gostei	muito	adequado	ao	meu	uso."CondeNão
recomendo	esse	produto"Veio	sem	gas	sem	parafuso	ao	lado"JaneRecomendo	esse	produto"Produto	muito	bom	e	ótima	entrega"RibeiroRecomendo	esse	produto"Recomendo!	Ótimo	custo-benefício."RossiniRecomendo	esse	produto"Melhor	custo	e	benefício.	Entao	é	lógico	que	ele	faz	mais	ruído	que	o	split.	Semana	passada	ele	parou	de	gelar	e	comecei
a	pesquisar	sobre	esse	aparelho	na	internet.	Recebi	o	produto	no	dia	seguinte	à	confirmaçao	do	pagamento	pelo	site.	Troquei	e	foi	uma	complicação	com	a	loja.	O	produto	é	bem	simples,	ótimo	custo	benefício.	Era	mais	fácil	ter	ido	na	loja	comprar,	pq	assim	teria	menos	transtornos."ElianeNão	recomendo	esse	produto"Ar	condicionado	com	defeito.
comprei	o	ar	condicionado	e	ele	nao	gela.	eu	paguei	e	vou	ficar	sem	o	serviço????	Estou	no	aguardo."SoaresNão	recomendo	esse	produto"O	ar	condicionado	alem	de	nao	gelar	muito,	faz	um	barulho	INSUPORTAVEL	e	IRRITANTE,	nao	dá	nem.pra	assistir	televisao	sem	estar	com	o	volume	alto,	ou	seja,	pessimo.	Sou	obrigado	a	ficar	neste	calor.	Indico,
produto	fácil	instalação	marca	excelente"MarceloNão	recomendo	esse	produto"Utilizado	4	meses	por	ano,	o	produto	estragou	sem	possibilidade	de	concerto"FlaviaRecomendo	esse	produto"Excelente	custo	benefício.	Estou	satisfeita	com	a	compra."MarysantosNão	recomendo	esse	produto"O	ar	foi	entregue	com	defeito	de	fabrica,	não	foi	trocado,
estou	com	um	ar	defeituoso	até	hoje"RevoltadoNão	recomendo	esse	produto"Ele	nao	gela,	é	muito	ruim	Produto	sem	qualidade	gostaria	que	verificassem	bem	antes	da	compra"ThalitaRecomendo	esse	produto"Produto	de	excelente	qualidade,	silencioso,	fácil	instalação	e	resfria	o	ambiente	bem	rápido."CrisRecomendo	esse	produto"Ótimo	produto,
chegou	depois	do	prazo.	Estou	satisfeita!!!"SandraRecomendo	esse	produto"Produto	bom	funciona	conforme	diz	a	descrição!	Recomendo"RodrigoRecomendo	esse	produto"Otimo	gostei	e	recomendo	continuem	buscando	a	eficiencia"EduardoRecomendo	esse	produto"Recomendo	a	compra,	ele	gela	rápido,	e	nao	é	barulhento!"MichelleRecomendo	esse
produto"Otimo	aparelho	ótima	entregar	adorei	recomendo	a	todos."BeijosNão	recomendo	esse	produto"Achei	um	pouco	barulhento.	Veio	para	substituir	outro	Consul	de	7500	bem	antigo	que	minha	esposa	dizia	que	"já	não	gelava"	e	esse	gela	menos	ainda.	Façam	uma	breve	pesquisa	no	reclame	aqui	e	outros	sites	para	verem	as	inúmeras	reclamaçoes
nesse	sentido."AndreaRecomendo	esse	produto"Antes	de	parabenizar	o	produto,	quero	deixar	minha	imensa	satisfaçao	de	comprar	no	site	da	loja.	Se	a	troca	fosse	eficiente	como	a	busca	do	que	foi	entregue	já	poderia	responder	este	questionário.	Estou	aguardando	o	reparo	do	aparelho	através	da	assistência	técnica	da	Consul.	Após	várias	ligações,
recorri	a	Ouvidoria	da	loja	e	nada!!!	Péssimo	SAC!!!	Péssimo	Produto!!!	Não	recomendo.""Veio	com	defeito,	ao	lugar	o	barulho	é	tão	alto	que	parece	a	turbina	de	um	avião	e	o	motor	muito	barulhento""Que	decepção...	Nao	recomendo	esse	Consul	10	mil	bts.
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