
 

 

FICHA TÉCNICA | CUIDADOS COM O AR 

RESPIRAR PLUS  
PURIFICADOR DE AR 

 

DESCRIÇÃO   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO 
Modelo RESPIRAR PLUS 
Voltagem (V) 127-220 
Código B95400220 
Potência (W) 38W 
Consumo (KW.h) 0,04 
Dimensões (CxLxA) 220 x 295 x 475 
Peso (Kg) 5,9 
Garantia 01 ANO 
 
DADOS DE LOGÍSTICA 

Embalagem Individual 
Dimensões 
(CxLxA) 

416 x 286 x 596mm 

Peso (Kg) 7,2 
Código de 
barras 

7896443137679 

          Informações Comerciais 
IPI 0% 
Fabricação 1 – Estrangeira 
NCM 8421.39.90 
Descrição em 
NF 

PURIFICADOR RESPIRAR PLUS 127-220V 

DADOS CADASTRAIS 

Alcance 70 m² 
Velocidades 3 +Turbo 
Íons Sim 
Luz UV-C Sim 
Cor Branco 
Material PS e Aço Galvanizado 

Itens inclusos: 
01 Purificador Respirar 
Plus, 01 Filtro Completo e 
01 Manual de Instruções 

Avisos: Uso doméstico 

 
O purificador de ar RESPIRAR PLUS da Mallory conta com a melhor 
performance do mercado filtrando até 70m² - alcance de área de 
350m³/h CADR (CLEAN DELIVERY RATE- TAXA DE ENTREGA DE 
LIMPEZA)). Além disso, garante a excelência de filtragem de Ar com 5 
estágios de purificação: tela de pré-filtro, filtro HEPA13 (impede que 
impurezas como vírus, bactérias, ácaros e fungos voltem ao AR), 
carvão ativado (filtra odores e gases tóxicos), LUZ UV-C e PLASMA 
ÍON. Importante na prevenção alergias como: renite, asma, bronquite, 
dentre outros.  
 
O diferencial fica por conta da tecnologia da luz ultravioleta C que 
esteriliza e elimina vírus, germes, bactérias e fungos suspensos no 
ambiente, assim como o Plasma Íons e Íons negativos, que ajudam no 
combate ativo das bactérias e desinfecção do ar. Ainda possui um 
sensor de poeira que capta as partículas de poeira e o sensor TVOC 
(VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS – Compostos voláteis Orgânicos) 
que acusam e filtram gases nocivos à saúde (amônia, monóxido de 
carbono, hidrogênio, fumaças de cigarro, solventes de tintas).  
 
Dispõe de 3 velocidades + turbo podendo ser ajustado 
automaticamente de acordo com a qualidade do ar, que poderá ser 
acompanhada facilmente através de um sensor de partículas e um anel 
de cores, que se modifica de acordo com a melhora do ar. Possui 3 
funções inteligentes: Bloqueio para crianças que bloqueia o aparelho 
para que as configurações não sejam alteradas, função dormir para 
uma noite mais tranquila e indicador de troca de filtro. 
 

   

CARACTERÍSTICAS 
 
 5 Estágios de Purificação: Pré-filtro (retenção de partículas 

visíveis como poeira e pelos de animais de estimação), 
Filtro HEPA13 (captura micropartículas como vírus, 
bactérias, ácaros, esporo de morfo e pólens com a 
eficiência de 99,95%) e Carvão Ativado (anti-odores) + luz 
UV-C (eliminação de vírus e bactérias) e Plasma Íons e 
Íons negativos (desinfecção e sedimentação de partículas) 

 70m² de Área de Alcance 
 Sensor de Poeira, Sensor TVOC e Anel Indicador de 

Qualidade do Ar 
 3 Velocidades + Turbo 
 3 funções inteligentes: Bloqueio para Crianças, Função 

Dormir e Indicador de troca de filtro 
 Comprimento do cabo de 130cm 
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