
Umidor de Charutos - Linha Inox - Umidor XS 200

APRESENTAÇÃO

Umidor XS 200 - o clima perfeito para os mais 
refinados charutos.

Para melhor serem desfrutados, os charutos devem 
amadurecer após a sua produção por algum tempo em 
ambientes climatizados com a umidade relativa do ar 
controlada entre 68% a 75%. Manter esta umidade 
com uma temperatura constante de armazenamento 
entre 16 °C e 20 °C é essencial para preservar a 
qualidade dos charutos em envelhecimento. 

Armazenar charutos em condições de umidade 
insuficiente é prejudicial para o seu aroma e qualidade. 
Se a umidade for muito alta, existe grande chance de 
ocorrer bolor nas preciosas folhas de tabaco. 

O novo Umidor da Liebherr foi desenvolvido após 5 
anos de pesquisa e desenvolvimento e fornece as 
condições climáticas perfeitas para guardar e 
amadurecer charutos por longos períodos. O 
sofisticado sistema eletrônico de controle em conjunto 
com sensores internos de umidade garantem com 
precisão a permanente manutenção da temperatura e 
umidade desejadas.

A Liebherr

A Liebherr é a líder mundial em refrigeração Premium. Com sede na Alemanha, sua excelência em engenharia 
oferece a mais completa linha de refrigeradores e caves para vinhos da Europa. Trazer ao mercado brasileiro 
este comprometimento com a excelência e um histórico de sucesso tornou-se o nosso objetivo.

Numerosos produtos e idéias inovadoras, qualidade Premium e um design avançado fazem da Liebherr uma 
marca líder com mais de 10.000 refrigeradores premium sendo produzidos diariamente em suas fábricas na 
Alemanha e Austria.

DIFERENCIAIS

Performance

Umidade ideal: Sensores de umidade regulam a aplicação de água garantindo que a umidade permaneça exatamente no 
nível selecionado. Seu tanque de água integrado é preenchido com um litro de água destilada que não causa 
contaminação no aroma dos charutos. Um aviso no painel informa com antecedência a necessidade de reposição de água, 
que dura por até 3 meses.

Controles precisos: o sistema eletrônico de controle permite selecionar uma temperatura entre 16 °C a 20 °C e a umidade 
relativa do ar entre 68% a 75%. Um alarme luminoso e sonoro avisa caso ocorra qualquer irregularidade com a temperatura 
ou umidade.

Filtro de Carvão Ativado: purifica o ar que entra no seu ambiente interno obtendo um excelente isolamento dos odores 
externos, garantindo assim o perfeito amadurecimento dos charutos.

Beleza

Iluminação com LEDs: posicionada integrada ao vidro da porta, possui avançada tecnologia que permite garantir uma 
iluminação uniforme por todo o seu interior e que conta ainda com dimmer. Como o calor gerado pelo LED é mínimo, os 
charutos podem ser apresentados perfeitamente iluminados por longos períodos de tempo sem comprometer sua 
conservação. 

Praticidade

Aplicação em paredes: o Umidor pode ser também instalado suspenso em uma parede para uma apresentação mais 
atraente e um acesso mais fácil aos charutos.

Cedro espanhol: suas duas caixas de apresentação para charutos soltos e as duas prateleiras para caixas de charutos 
são feitas a mão em puro cedro espanhol.

Gavetas de apresentação: ideais para guardar charutos soltos, são facilmente removíveis para uma refinada 
apresentação de seus charutos.



Dimensões Com Embalagem

Peso:  24.00  Kg
Comprimento:  510  mm
Altura:  700  mm
Largura:  485  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:  22.00  Kg
Comprimento:  478  mm
Altura:  612  mm
Largura:  425  mm

Segurança

Produto com certificação RoHS: elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos Liebherr, tais 
como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Fechadura embutida: posicionada no canto inferior esquerdo da porta, garante total controle e segurança de sua coleção 
de charutos.

Higiene interna: todas as partes plásticas internas e o reservatório de água recebem tratamento a prova de bolor e mofo e 
são ainda de fácil limpeza.

Visualização externa do painel: permite conferir a temperatura e umidade interna sem abrir a porta. Desta forma a porta é 
aberta apenas para se colocar ou retirar charutos, reduzindo o risco de se entrar esporos e parasitas no interior do Umidor.

Bloqueio do painel: função de segurança que previne seu acionamento por crianças.

Alarme sonoro de porta aberta: previne a ocorrência de oscilações de temperatura e umidade elevadas nos charutos.

Especificações Técnicas

Produto

Fabricação: Austria.

Aplicação: sobre uma bancada, suspenso em uma parede ou embutido consulte-nos para orientações.

Consumo de energia: 17 kW por mês.

Capacidade: 39 litros.

Dobradiças da porta: reversíveis.

Umidor

Iluminação do Humidor: por LEDs.

Umidade mínima e máxima: de 68% a 75%.

Temperatura mínima e máxima: de 16 °C a 20 °C.

Instalação

Tensão: 110 V

Plugue: com três pinos redondos.


