
       

Ficha de dados técnicos 
 

DIFUSOR DE AROMA G-4000  -  MARKETING OLFATIVO 
 

 

 
 

Nível de 
intensidade 

Tempo de 
parada (s) 

Tempo de 
funciona. (s) 

Duração da 
carga (h) 

Duração 
carga dias 

1 300 10 3.991 333 

2 300 30 1.416 118 

3 300 60 772 64 

4 300 100 515 43 

5 210 90 429 36 

6 120 60 386 32 

7 120 90 300 25 

8 120 120 257 21 

9 90 120 225 19 

•  A duração do depósito de perfume reflete uma suposição com 12 horas de operação diária. 
•  No nível de intensidade média (5), o consumo num mês (25 dias úteis) seria de 700 ml aprox. 
•  O consumo pode variar um pouco, dependendo do perfume usado devido à sua densidade diferente. 

 

Características gerais 
 

 O difusor de aroma G-4000 para Marketing Olfativo é indicado para aromatizar grandes 
espaços de até 4.000 m³ aprox. de maneira silenciosa, homogénea e limpa, com uma névoa 
seca de fragrância que se expande de maneira efetiva e contínua por todo o volume a ser 
perfumado. 

 

 O seu sistema de micro nebulização em frio emite pequenas partículas olfativas abaixo de 5 
mícrons por meio de uma bomba de pressão de ar, transformando o perfume de um líquido 
para um estado gasoso, garantindo uma excelente suspensão no ambiente e otimizando o 
consumo. 

 

 Graças à sua programação intuitiva e exata com regulação de tempo e / ou intensidade, pode 
adaptar-se perfeitamente aos requisitos de aromatização de qualquer ambiente ou volume, 
sem molhar, manchar ou deixar vestígios. 

 

 De estética acertada e fácil instalação na parede ou na mesa. 
 

 Pode ser instalado para aromatizar diretamente a sala ou conectar-se ao A. C. através dos 
acessórios fornecidos, aproveitando todo o potencial deste magnífico, profissional e poderoso 
difusor de aroma. 

 
 

DIFUSOR DE AROMA G-4000 
 

Código MKF 2600 

Colocação Parede / Mesa 

Fonte de alimentação 220 V 

Potência 16 W 

Sonoridade 40 dB 

Área de cobertura Até 4.000 m³ 

Material Chapa de aço inoxidável pintada epóxi 

Cor Branco 

Capacidade do depósito de perfume 650 ml 

Medidas 280 x 120 x 280 mm 

Peso 4,20 kg 

 


