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Hoje em dia, o ar condicionado está presente em quase 
todas as casas. A nova geração de aparelhos de ar 
condicionado Gorenje permite uma utilização otimizada e 
está pronta para assumir uma posição na sua casa. Com 
tecnologia de ponta torna fácil a sua utilização, manutenção 
e economia de energia.

FRIO, QUENTE, 
SEMPRE 
AGRADÁVEL
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A possibilidade de orientar a drenagem, a ligação elétrica e o 
gás do lado esquerdo ou direito permite uma instalação mais 
fácil do aparelho.

Auto Swing
Varrimento automático

Pelo movimento automático das persianas horizontais e 
verticais, o dispositivo assegura uma distribuição ideal de fluxo 
de ar frio ou quente pela sala.

Temporizador
Função temporizador

Esta função permite programar o modo de funcionamento 
diário.

CARATERÍSTICAS 
AVANÇADAS

Em caso de falha, o dispositivo deteta automaticamente o erro 
e exibe-o no display como um código. Em caso de problema 
grave, o aparelho desliga-se automaticamente.

Drenagem orientável
Drenagem orientável para lado direito ou esquerdo

Autodiagnóstico e proteção
Autodiagnóstico e proteção automática
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Modo Noite

Modo Inteligente
Modo Inteligente

Esta função permite a redução automática da potência de 
arrefecimento/aquecimento de 1°C, nas primeiras duas horas 
de funcionamento. Este modo desliga-se automaticamente, 
após 5 horas de funcionamento, regressando à temperaura 
previamente definida.

Pressione o botão DIMMER para desligar a luz do visor do 
aparelho.

Dependendo da temperatura ambiente, o ar condicionado 
seleciona automaticamente o modo de funcionamento 
(aquecimento, arrefecimento, desumidificação, ventilação).

Modo Silencioso
Modo Silencioso

O design inteligente e os materiais excelentes usados para 
as peças individuais do ar condicionado, principalmente o 
permutador, o ventilador e as persianas, permitem um fluxo 
de ar suave e adequado através do dispositivo, mesmo em 
baixa velocidade. A velocidade de rotação do ventilador mais 
baixa resulta diretamente num modo mais silencioso do ar 
condicionado.

Modo de funcionamento noturno

Controlo de luminosidade
Função de controlo de luminosidade
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Módulo Wi-fi

Router

Servidor

iOS
Android

PASSO 3: Utilize a partir de qualquer lugar.PASSO 2: Conecte-se com o dispositivo. PASSO 1:  Efetue o download da aplicação

 HI-Smart Live.

Wi-Fi
Wi-fi inteligente

O ar condicionado Pandora também pode ser controlado através da aplicação gratuita para smartphones em casa, no trabalho, nas 
férias - em qualquer lugar! Para poder monitorizar, alterar as configurações ou ligar e desligar, basta ter acesso a uma rede de internet 
sem fios. 

5 Níveis de Velocidade 
5 níveis de velocidade do ventiliador interno

Garante melhor utilização do aparelho de ar condicionado e 
aumenta o seu bem-estar.

Modo Turbo
Função turbo

A função TURBO permite que o dispositivo alcance a 
temperatura predefinida no menor tempo possível.

CARATERÍSTICAS
AVANÇADAS
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Função Anti-Ar Frio
Função Anti-Ar Frio

Quando o modo aquecimento está ligado, esta função evita 
o sopro de ar frio, pois a velocidade do ventilador ajusta-se à 
temperatura do evaporador. Isso garante o máximo nível de 
conforto e um ambiente mais agradável.

Reinício automático
Reinício automático

Em caso de falha de energia, quando o fornecimento de energia 
rea, o aparelho de ar condicionado volta automaticamente para 
o modo de funcionamento anterior.

Botões físicos
Botões físicos para controlo manual

O aparelho de ar condicionado tem um botão que o permite 
ligar ou desligar, sem ser necessário o comando à distância.
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Velocidade automática
12 níveis de velocidade do ventilador externo

O ventilador interno do aparelho possui 12 níveis de velocidade, 
que conferem uma excepcional adaptabilidade, eficiência 
e comodidade de funcionamento de acordo com as suas 
preferências.

Através das funções especiais de controlo, o ar condicionado 
pode funcionar no modo de arrefecimento até à temperatura 
de –15° C, o que é uma grande vantagem, por exemplo, em 
arrefecimento de salas de servidores.

I Feel
Sensor de temperatura

Se este modo estiver ativo o comando assume a função de um 
termostato ambiente. O aparelho de ar condicionado regula a 
temperatura da sala dependendo da temperatura do local onde 
o comando está posicionado.

Arrefecimento
Função de arrefecimento para baixas temperaturas

CARATERÍSTICAS 
AVANÇADAS

1 W Standby
1 Watt standby

No modo Standby, o aparelho inicia automaticamente o modo 
de economia de energia. Utiliza 1W por hora, em vez de 5W, o 
que significa uma poupança de energia até 80%.

8 AR CONDICIONADO



AR CONDICIONADO PANDORA

Modelo PANDORA26 TE PANDORA35 TE PANDORA53 TE PANDORA70 TE

Modelo PANDORA26IN TE PANDORA35IN TE PANDORA53IN TE PANDORA70IN TE
Potência 9.000 BTU 12.000 BTU 18.000 BTU 24.000 BTU

Código modelo
Unidade interior 733730 733862 733864 733866
Unidade exterior 733861 733863 733865 733867

Capacidade de Refrigeração W 2600 (800-3500) 3500 (1200-4100) 5000 (1000-6000) 7000 (2500-8000)
Entrada - Arrefecimento W 735 (180-1500) 1000 (190-1500) 1540 (260-2300) 2230 (420-3000)
Corrente Nominal - Arrefecimento A 3,3 4,4 6,8 9,9
Capacidade de Aquecimento W 2800 (800-3500) 4000 (1600-4300) 5600 (1600-6250) 7100 (2500-8500)
Entrada - Aquecimento W 680 (180-1500) 1025 (190-1500) 1550 (350-2300) 2240 (420-3200)
Corrente Nominal - Aquecimento A 3,1 4,5 7 9,9

Voltagem, frequência, fase V - Hz - Ph
220-240V~, 50Hz, 
1P

220-240V~, 50Hz, 
1P

220-240V~, 50Hz, 
1P

220-240V~, 50Hz, 
1P

SEER Cooling 6,1 6,1 6,1 6,1
SCOP Heating 4,0 4,0 4,0 4,0
Classe Energética Cooling A++ A++ A++ A++
Classe Energética Heating A+ A+ A+ A+
Capacidade de desumidificação l/hora 0,9 1,2 2,0 2,5
Fluxo de ar
Circulação de ar m3/h 550 600 1000 1100
Potência / pressão de ruído
Nível de ruído da unidade interna - 
Pressão do som

dB (A) 26/34/39 28/36/40 33/40/46 35/40/48

Indoor Unit Noise Level - Sound Power dB (A) 56 56 60 63
Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure dB (A) 54 54 56 56
Outdoor Unit Noise Level - Sound Power dB (A) 63 63 65 64
Refrigeração
Refrigeração / R32 R32 R32 R32
Volume de carga de refrigeração g 590 760 1200 1440
Diâmetro do tubo de conexão
Tubo de líquido inch 1/4 1/4 1/4 3/8
Tubo de gás inch 3/8 3/8 1/2 5/8
Comprimento máximo do tubo m 15 15 15 15
Diferença de altura máxima m 5 5 5 5
Dimensões
Dimensões líquidas - Unidade Interna mm (WxHxD) 850×270×202 850×270×202 914×315×228 1085×315×228
Dimensões líquidas - Unidade Externa mm (WxHxD) 715×240×482 715×240×482 815×585×280 860×667×310
Peso líquido - Unidade Interna kg 9 9 12 13
Peso líquido - Unidade Externa kg 26 27 38 48
Dimensões da embalagem - Unidade Interna mm (WxHxD) 900×335×260 900×335×260 1000×390×315 1170×390×315
Dimensões da embalagem - Unidade Externa mm (WxHxD) 830×315×530 830×315×530 940×385×630 995×420×720
Peso Bruto - Unidade Interior kg 11 11 15 16
Peso Bruto - Unidade Exterior kg 29 30 42 52

Temperatura de funcionamento

Gama temperatura funcionamento
Arrefecimento (°C) -15 °C – 43 °C -15 °C – 43 °C -15 °C – 43 °C -15 °C – 43 °C
Aquecimento (°C) -15 °C – 24 °C -15 °C – 24 °C -15 °C – 24 °C -15 °C – 24 °C
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É BOM SABER
ANTES DE COMPRAR
Que tipo de ar condicionado devo escolher?

 
Selecione o ar condicionado de acordo com: o formato da 

divisão, possibilidades de instalação, posição do equipamento 

e onde as pessoas passam mais tempo na divisão.

Consultar a empresa instaladora ou agente, para um cálculo 

eficiente com a instalação mais correta e adequada.

Instalação de ar condicionado

Ao instalar a unidade interna, certifique-se de que:

• a circulação de ar fica desimpedida 

•  existe espaço suficiente à volta da unidade para uma limpeza 

fácil e possível manutenção

• a unidade interna não deve ser exposta à luz solar direta.

• que fica instalada na divisão que pretende climatizar

•  a instalação do seu ar condicionado deverá ser efetuada por 

uma empresa certificada (Decreto-lei nº 145/2017).

Plano de instalação da unidade externa:

• Se o ar condicionado estiver instalado num prédio, o lugar 

mais fácil para instalar a unidade externa é na varanda. Em 

alternativa, pode ser instalado por baixo da janela, na divisão 

ou no sótão.

• Numa moradia, a unidade externa pode ser montada no 

chão, na varanda, sob o telhado, no sótão (se a ventilação for 

adequada) ou em qualquer outro lugar da parede.

• Selecione um local onde o fluxo de ar e a pressão sonora 

gerados pelo ar condicionado não sejam prejudiciais ao meio 

ambiente e ao funcionamento da unidade.

• Importante deixar a mesma unidade com altura suficiente 

para acesso em caso de manutenção e dentro das normas e 

regulamentação de segurança exigidas.

 

Como calcular a potência de arrefecimento 
necessária para o seu quarto:

> tamanho do espaço m2 x 70 W = S

> superfície das janelas no lado ensolarado m2 x 30 W = P

> número de pessoas na divisão x 100 W = O

> fontes de calor adicionais em W x 1 W = I

> capacidade de arrefecimento necessária W = S + P + O + I

Com base na potência de arrefecimento calculada, selecione 

no catálogo o aparelho de ar condicionado mais apropriado. 

O cálculo é para uma divisão média com 2.5 m de altura. 

Para obter informações mais precisas, entre em contacto 

com o nosso departamento comercial que lhe apresentará as 

melhores soluções.

 

Arrefecimento e aquecimento com 
equipamentos de ar condicionado

Os aparelhos de ar condicionado Gorenje destinam-se ao 

arrefecimento de divisões, bem como ao aquecimento. 

Todos os aparelhos de ar condicionado são fabricados com 

base no princípio de uma bomba de calor. Não geram 

energia como os aquecedores elétricos, mas transformam 

o ar em volta para a divisão, onde é libertado num nível de 

energia. Isso requer apenas um terço da energia elétrica. Os 

outros dois terços são do meio ambiente, sem nenhum custo. 

Desde que a temperatura ambiente seja superior a 0° C, este 

é certamente o sistema de aquecimento mais económico. 
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GARANTIA
Desfrute de 3 anos de garantia no produto e 
5 anos de garantia no compressor*

Os ares condicionados Split da Gorenje dispõem de uma 
garantia de 5 anos no compressor. *Caso registe o produto em 
https://www.gorenje.com.pt/apoio/garantia/registe-o-seu-
produto
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As informações técnicas são apenas informativas. As imagens no folheto podem ser diferentes do produto real. 
À Gorenje reserva-se o direito de alterar o programa. Pedimos desculpas por possíveis erros no folheto.


