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Degelo seco
Basta um toque no botão para sua 
geladeira descongelar sozinha. É o fim 
da molhadeira na cozinha.

Gavetão hortifrúti
Deixa suas frutas, verduras 
e legumes organizados, 
mantendo-os fresquinhos.

Cor
disponível:

Branco
 

550 mm631 mm
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4

4
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Geladeira Degelo Seco
261 litros

Possui sistema de Degelo Seco. Basta um 
toque no botão para ele fazer o trabalho 
sozinho, sem molhar a cozinha.

CRA30

Medidas (A x L x P – mm) 1.440 x 550 x 631

Peso sem embalagem (kg) 39

Capacidade líquida da geladeira (L)  236

Capacidade líquida do freezer (L) 25

Capacidade líquida total (L) 261

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 24,3

Classificação energética A

Sistema de degelo SecoE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

Economia de energia 
Pés estabilizadores

OUTROS DIFERENCIAIS

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Gaveta de frios e iogurtes
Lugar específico para guardar frios 
e iogurtes e mantê-los separados 
do restante dos alimentos.
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Medidas (A x L x P – mm) 1.539 x 616 x 691

Peso sem embalagem (kg) 48

Capacidade líquida da geladeira (L)  253

Capacidade líquida do freezer (L) 47

Capacidade líquida total (L) 300

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 35,5

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

Frost Free 
Não forma gelo nas paredes 
do congelador.

Freezer com 
supercapacidade 
Muito mais espaço e organização.

Controle eletrônico
Facilidade no ajuste de temperatura. 
Evita abertura de porta, 
economizando energia.

Classe A 
Compartimento Extrafrio
Porta-latas

OUTROS DIFERENCIAIS

E
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Cor
disponível:

Branco
CRB36

616 mm691 mm

1.
53

9
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Geladeira Frost Free
300 litros

Maior custo-benefício para você. 
Sem precisar descongelar, você não 
sofre com a molhadeira na cozinha.

CRB36

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Geladeira Frost Free Geladeira Frost Free

342 litros

Sem formar gelo nas paredes, seus alimentos 
não sofrem com a falta de espaço. E, sem 
precisar descongelar, você não sofre com a 
molhadeira na cozinha. 

Tecnologia Frost Free
Já pensou nunca mais precisar 
descongelar a sua geladeira? A Consul 
pensou. Com a tecnologia Frost Free, você 
não precisa descongelar nunca.

Controle externo de temperatura
Simples e intuitivo, controle a temperatura da sua 
geladeira com apenas um botão, sem abrir a porta. 
São 4 níveis de temperatura e a função Turbo, ideal 
para quando sua geladeira estiver bem cheia.

Acabamento Evox™

Evox™ protege sua geladeira da ferrugem e da 
corrosão com uma camada de zinco e uma película 
impermeabilizante aplicadas sobre o aço. Tecnologia 
Evox™ com 3 anos de garantia contra ferrugem e 
corrosão na porta da sua geladeira.

Medidas (A x L x P – mm) 1.700 x 616 x 691

Peso sem embalagem (kg) 53

Capacidade líquida da geladeira (L) 295

Capacidade líquida do freezer (L) 47

Capacidade líquida total (L) 342

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 36,6

Classificação Energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi
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çã

o
 té
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a

616 mm

Cores
disponíveis:

Inox*

CRB39AK
Branco

CRB39AB

691 mm

1.
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CRB39

Compartimento Extrafrio
Gavetão hortifrúti
Porta-latas

OUTROS DIFERENCIAIS

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Economia de energia
Prateleiras removíveis
Gelo Extra

OUTROS DIFERENCIAIS

Controle eletrônico
Tecnologia e economia de energia.

Capacidade do freezer
Freezer amplo com 76 litros e prateleira na 
porta, que facilita a organização dos seus 
alimentos congelados.

Gavetão hortifrúti
Deixa suas frutas, verduras 
e legumes organizados, 
mantendo-os fresquinhos.

Medidas (A x L x P – mm) 1.669 x 603 x 634

Peso sem embalagem (kg)  47

Capacidade líquida da geladeira (L) 258

Capacidade líquida do freezer (L) 76

Capacidade líquida total (L) 334

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 51,5/46

Classificação energética A

Sistema de degelo Cycle DefrostE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

Cor
disponível:

Branco
CRD37

603 mm
634 mm
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Geladeira Cycle Defrost
334 litros

Possui mais espaço interno para guardar 
seus alimentos, freezer com 76 litros de 
capacidade, e controle eletrônico interno 
de temperatura.

CRD37

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Capacidade
Espaço para guardar tudo o que 
você precisa.

Design
Sua cozinha mais bonita e moderna.

Prateleiras reguláveis
Com regulagem de altura e removíveis.

Gavetão hortifrúti

Porta-ovos

OUTROS DIFERENCIAIS

Medidas (A x L x P – mm) 1.747 x 710 x 707

Peso sem embalagem (kg) 67

Capacidade líquida geladeira (L) 307

Capacidade líquida freezer (L) 108

Capacidade líquida total (L) 415

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 50

Classificação energética A

Sistema de degelo Cycle DefrostE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

Cor
disponível:

Branco
CRD46

710 mm707 mm

1.
74
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Geladeira Cycle Defrost

415 litros

Capacidade tamanho família e prateleiras 
com regulagem de altura. Tudo isso 
combinado a design, acabamento 
e durabilidade, para deixar a sua cozinha 
ainda mais moderna.

CRD46

Formas de gelo

Separador de garrafas

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Cesta porta-ovos

Formas de gelo

OUTROS DIFERENCIAIS

Capacidade
Espaço para guardar tudo
o que você precisa.

Design
Sua cozinha mais 
bonita e moderna.

Prateleiras de vidro
Geladeira moderna e fácil de limpar.

Medidas (A x L x P – mm) 1.871 x 710 x 707

Peso sem embalagem (kg) 72

Capacidade líquida da geladeira (L) 319

Capacidade líquida do freezer (L) 131

Capacidade líquida total (L) 450

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 51

Classificação energética A

Sistema de degelo Cycle DefrostE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a
Cor
disponível:

Branco
CRD49AB

710 mm707 mm

1.
8
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Geladeira Cycle Defrost

450 litros

Capacidade tamanho família e prateleiras com 
regulagem de altura. Tudo isso combinado a 
design, acabamento e durabilidade, para deixar 
a sua cozinha ainda mais moderna.

CRD49

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

*Porta em material Evox™ e laterais em aço pintado na cor platinum.

Gavetão hortifrúti

Separador de garrafas
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Geladeira Consul Frost Free

340 litros
A Geladeira Consul Frost Free 340 litros 
não precisa descongelar nunca. Possui 
prateleiras com Altura Flex que permite até 
8 níveis de altura e função Turbo. Ahhh! Bem 
pensado.

Frost Free
Sabe quando chega a hora de limpar a geladeira 
e você precisa esperar ela descongelar inteira? 
Então, com uma geladeira Frost Free nada  
disso acontece! Isso porque ela possui uma 
tecnologia avançada que faz que nunca  
se forme gelo nas paredes do congelador.  
Ou seja: você não precisa descongelar nunca.

Função Turbo
Resfrie sua geladeira muito mais rápido.  
Mais facilidade para quando ela está 
cheia e para ocasiões especiais.

Medidas (A x L x P – mm) 1.695 x 621 x 714

Peso sem embalagem (kg) 58,5

Capacidade líquida da geladeira (L) 268

Capacidade líquida do freezer (L) 72

Capacidade líquida total (L) 340

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 49,1

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

CRM39

Gavetão hortifrúti

Freezer com alta capacidade

OUTROS DIFERENCIAIS

Altura Flex
Com o exclusivo sistema de regulagem, as 
prateleiras podem ser ajustadas em até 8 níveis 
de altura para acomodar itens de diversos 
tamanhos sem precisar tirá-los da geladeira.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Cores
disponíveis:

Branco
CRM39AB

Inox*

CRM39AK
621 mm714 mm

1.
6

9
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Geladeira Frost Free

386 litros

Cansado de passar aperto com a geladeira? 
A nova geladeira Consul Frost Free 386 litros 
foi pensada para se adaptar a todos 
os seus momentos, das compras do mês 
às ocasiões especiais.

Bandeja deslizante
Bandeja que aproveita aquele 
espaço que sobra entre os itens 
mais baixos e as prateleiras.

Prateleira dobrável
Prateleira que pode ser rebatida
para acomodar itens maiores.

Medidas (A x L x P – mm) 1.846 x 621 x 731

Peso sem embalagem (kg) 64,5

Capacidade líquida da geladeira (L) 294

Capacidade líquida do freezer (L) 92

Capacidade líquida total (L) 386

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 55,8

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

CRM43

Controle de temperatura

Gavetão hortifrúti

Porta-ovos flex

OUTROS DIFERENCIAIS

Prateleiras Altura Flex
2 prateleiras de vidro que podem ser 
ajustadas em até 8 níveis de altura

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Cores
disponíveis:

Branco
CRM43NB

Inox*

CRM43NK
621 mm731 mm

1.
8

4
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m
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Gavetão hortifrúti

Freezer com alta capacidade

OUTROS DIFERENCIAIS

Geladeira com Freezer embaixo
Com uma geladeira com freezer embaixo, os 
alimentos do dia a dia ficam na altura ideal para 
você encontrar tudo em um piscar de olhos. 
Facilita na organização e na limpeza, além de 
ser mais prática para pegar os produtos.

Controle Externo
Controle facilmente a temperatura do 
refrigerador e do freezer de maneira 
independente sem precisar abrir a porta.

Turbo Freezer
A função Turbo Freezer ajuda você a congelar 
os alimentos mais rápido. Para acionar a 
função, basta acionar o controle externo.

Medidas (A x L x P – mm) 1.847 x 621 x 713

Peso sem embalagem (kg) 69,7

Capacidade líquida da geladeira (L) 285

Capacidade líquida do freezer (L) 112

Capacidade líquida total (L) 397

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 58

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

Cores
disponíveis:

Branco
CRE44AB

Inox
CRE44AK

713 mm621 mm
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4
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Geladeira Consul Frost Free  
com freezer embaixo

397 litros
A Geladeira Consul Frost Free 397 litros com 
freezer embaixo deixa os alimentos do dia a 
dia na altura ideal para você encontrar tudo 
em um piscar de olhos. Ela vem com um painel 
externo para controle da temperatura e a 
função Turbo Freezer. Ahhh! Bem pensado.

CRE44

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Geladeira Frost Free

407 litros

A geladeira Consul Bem-Estar foi pensada 
para você que se preocupa com 
a alimentação saudável da família.

Compartimento de
congelamento rápido
Compartimento para rapidez 
no congelamento e melhor 
conservação dos alimentos. 

Controle eletrônico
Cinco níveis para você escolher. 

Medidas (A x L x P – mm) 1.750 x 711 x 731

Peso sem embalagem (kg) 67

Capacidade líquida da geladeira (L) 317

Capacidade líquida do freezer (L) 90

Capacidade líquida total (L) 407

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 52,5

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

CRM45

Frost Free

Compartimento Extrafrio

Economia de energia

Controle interno de temperatura

Formas de gelo

Gavetão hortifrúti

Gelo extra

Pés estabilizadores

Porta-ovos

Prateleira na porta do freezer

Prateleira no freezer

Prateleiras de vidro removíveis 
e reguláveis

Prateleiras na porta

Separador de garrafas

OUTROS DIFERENCIAIS

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Filtro de ar Bem-Estar
Acaba com os cheiros desagradáveis. 

Cor
disponível:

Branco
CRM45BB

711 mm731 mm

1.
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Geladeira Frost Free

405 litros

Ser saudável nunca foi tão fácil. 

Frutaria
Aquele lanchinho saudável 
sempre à vista.

Interface Touch
Design e praticidade 
na porta da geladeira.

CRM51

Medidas (A x L x P – mm) 1.747 x 711 x 730

Peso sem embalagem (kg) 71

Capacidade líquida geladeira (L) 317

Capacidade líquida freezer (L) 88

Capacidade líquida total (L) 405

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 55

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

Cores
disponíveis:

711 mm730 mm

1.
74

7 
m

m

Branco
CRM51AB

Porta-latas Flex 
Espaço mais

OUTROS DIFERENCIAIS

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Meu Espaço 
Iluminação LED

Economia de energia

Inox*

CRM51AK

*Para garantir o bom funcionamento, o filtro precisa ser trocado periodicamente. 

Exclusivo filtro de ar  
Bem-Estar
Acaba com os cheiros 
desagradáveis.*
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Geladeira Consul Frost Free

441 litros

Espaço para tudo o que você precisa.

Iluminação LED
Melhor iluminação e visibilidade 
com maior economia.

Compartimento Extrafrio

Prateleiras de vidro

OUTROS DIFERENCIAIS

Alta capacidade
441 litros para armazenar 
tudo o que precisar.

Filtro Bem-Estar
Elimina os cheiros 
desagradáveis da  
sua geladeira.*

Medidas (A x L x P – mm) 1.871 x 711 x 730

Peso sem embalagem (kg) 76

Capacidade líquida da geladeira (L) 332

Capacidade líquida do freezer (L) 109

Capacidade líquida total (L) 441

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 56

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

Cores
disponíveis:

Branco
CRM54BB

Inox
CRM54BK

711mm730 mm

1.
8

71
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m

CRM54

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

*Para garantir o bom funcionamento, o filtro precisa ser trocado periodicamente. 
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Geladeira Frost Free com Horta 
em casa

437 litros
Ser saudável nunca foi tão fácil. 

Frutaria
Aquele lanchinho saudável 
sempre à vista. 

Interface Touch

Porta-latas Flex

Espaço Mais

Meu Espaço

Iluminação LED

Economia de energia

OUTROS DIFERENCIAIS

Filtro Bem-Estar
Acaba com os cheiros desagradáveis.*

Horta em casa
Verduras frescas por mais tempo.

Medidas (A x L x P – mm) 1.871 x 711 x 730

Peso sem embalagem (kg) 75

Capacidade líquida da geladeira (L) 330

Capacidade líquida do freezer (L) 107

Capacidade líquida total (L) 437

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 56

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost FreeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 té

cn
ic

a

Cores
disponíveis:

Branco
CRM55AB

Inox*

CRM55AK
711mm730 mm

1.
8

71
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m

CRM55

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

*Para garantir o bom funcionamento, o filtro precisa ser trocado periodicamente. 
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Gavetão de frutos do mar

OUTRO DIFERENCIAL

Compartimentalização
Tem o compartimento certo 
para cada tipo de alimento.

Compartimento 
para gelo e picolé
Ajuda a manter o picolé na 
consistência ideal para o consumo.

Prateleira de pratos 
prontos
Ideal para embalagens de
congelados e pratos prontos.

Medidas (A x L x P – mm) 1.298 x 483 x 620

Peso sem embalagem (kg) 36

Capacidade líquida (L) 121

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 37

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual

E
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 

té
cn

ic
a

Cor
disponível:

Branco
CVU18

483 mm
620 mm

1.
29

8
 m

m

Freezer Vertical
121 litros

Freezer com compartimento ideal 
para vários tipos de alimentos, facilitando 
a organização em seu interior.

CVU18

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Gavetão de frutos 
do mar
Frutos do mar organizados 
e conservados.

Cestos deslizantes com trava de segurança

OUTRO DIFERENCIAL

Compartimentalização
Tem o compartimento certo 
para cada tipo de alimento.

Compartimento 
para gelo e picolé 
Ajuda a manter o picolé na 
consistência ideal para o consumo.

Medidas (A x L x P – mm) 1.488 x 483 x 620

Peso sem embalagem (kg) 43

Capacidade líquida (L) 142

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 38,2

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual

E
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 

té
cn

ic
a

Cor
disponível:

Branco
CVU20

483 mm620 mm

1.
4

8
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 m
m

Freezer Vertical
142 litros

Freezer com compartimento ideal 
para vários tipos de alimentos, facilitando 
a organização em seu interior.

CVU20

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Compartimento de congelamento rápido
OUTRO DIFERENCIAL

Cestos deslizantes 
com trava 
de segurança
Praticidade e segurança.

Controle 
de temperatura 
no painel frontal 
Facilidade no ajuste 
da temperatura.

Gavetão multiúso
de acrílico 
transparente
Melhor organização e 
visualização dos alimentos.

Medidas (A x L x P – mm) 1.539 x 616 x 691

Peso sem embalagem (kg) 53

Capacidade líquida (L) 231

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 41,8

Classificação energética B

Sistema de degelo Manual

E
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 

té
cn

ic
a

Cor
disponível:

Branco
CVU26

616 mm691 mm

1.
53

9
 m

m

Freezer Vertical
231 litros

Possui design alinhado com a geladeira
Consul e sua alta capacidade garante 
espaço para armazenar os alimentos.

CVU26

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Controle 
de temperatura 
no painel frontal
Facilidade no ajuste 
da temperatura.

Compartimento de congelamento rápido
OUTRO DIFERENCIAL

Cestos 
deslizantes com 
trava de segurança
Praticidade e segurança.

Gavetão multiúso
de acrílico 
transparente
Melhor organização 
e visualização 
dos alimentos.

Medidas (A x L x P – mm) 1.700 x 616 x 691

Peso sem embalagem (kg) 58

Capacidade líquida (L) 246

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 46

Classificação energética C

Sistema de degelo Manual

E
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 

té
cn

ic
a

Cor
disponível:

Branco
CVU30

616 mm691 mm

1.
70
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m

Freezer Vertical
246 litros

Possui design alinhado com a geladeira
Consul e sua alta capacidade garante 
espaço para armazenar os alimentos.

CVU30

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Medidas (A x L x P – mm) 943 x 737 x 773

Peso sem embalagem (kg) 42,5

Capacidade líquida (L) 220

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 36

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual

E
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 

té
cn

ic
a

Cor
disponível:

Branco
CHA22

737 mm
773 mm

9
4

3 
m

m

Freezer Horizontal

220 litros

Ideal para quem deseja um freezer que
ofereça durabilidade e versatilidade.
Super-resistente, esse produto 2 em 1
pode ser usado como freezer ou geladeira.

CHA22

Prático
Fácil de limpar com o dreno 
frontal; basta colocar uma vasilha 
embaixo do dreno para recolher 
o gelo derretido. Também possui 
4 rodinhas nos pés, que facilitam 
sua movimentação.

Econômico
Classificação A nos testes 
de consumo de energia 
do Inmetro.

Controle eletrônico 
Programe a temperatura 
desejada com apenas 
um toque e escolha entre 
os modos freezer ou 
refrigerador, de acordo 
com a sua necessidade.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Prático
Fácil de limpar com o dreno 
frontal; basta colocar uma vasilha 
embaixo do dreno para recolher 
o gelo derretido. Também possui 
4 rodinhas nos pés, que facilitam 
sua movimentação.

Econômico
Classificação A nos testes 
de consumo de energia 
do Inmetro.

Controle eletrônico 
Programe a temperatura 
desejada com apenas 
um toque e escolha entre 
os modos freezer ou 
refrigerador, de acordo 
com a sua necessidade.

Freezer Horizontal

309 litros

Ideal para quem quer um freezer 
que ofereça durabilidade e 
versatilidade. Super-resistente, 
esse produto 2 em 1 pode ser 
usado como freezer ou geladeira.

CHA31

Medidas (A x L x P – mm) 943 x 946,8 x 773

Peso sem embalagem (kg) 48,5

Capacidade líquida (L) 309

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 46,2

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual

E
sp

ec
ifi

ca
çã

o
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a

946,8 mm
773 mm

9
4

3 
m

m

Cor
disponível:

Branco
CHA31

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Medidas (A x L x P – mm) 943 x 1.197 x 773

Peso sem embalagem (kg) 60,2

Capacidade líquida (L) 414

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 58,3

Classificação etnergética A

Sistema de degelo Manual
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Cor
disponível:

Branco
CHB42

1.197 mm
773 mm

9
4

3 
m

m

Prático
Fácil de limpar com o 
dreno frontal; basta colocar 
uma vasilha embaixo do 
dreno para recolher o gelo 
derretido. Também possui 
4 rodinhas nos pés, que 
facilitam sua movimentação.

Controle eletrônico 
Programe a temperatura 
desejada com apenas 
um toque e escolha entre 
os modos freezer ou 
refrigerador, de acordo 
com a sua necessidade.

Freezer 
Horizontal
414 litros

Combinação ideal de 
resistência, capacidade 
e versatilidade. 
Além disso, ele pode 
ser usado como freezer 
ou geladeira.

CHB42

Econômico 
Classificação A nos 
testes de consumo de 
energia do Inmetro.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

REFRIGERAÇÃOCATÁLOGO DE PRODUTOS CONSUL  |  2020

28



Econômico 
Classificação A nos 
testes de consumo de 
energia do Inmetro.

Prático 
Com duas portas, fica mais 
fácil organizar e encontrar 
os alimentos e as bebidas. 
Também é fácil de limpar 
com o dreno frontal; basta 
colocar uma vasilha embaixo 
do dreno para recolher o gelo 
derretido. Possui 4 rodinhas 
nos pés, que facilitam sua 
movimentação.

Controle Eletrônico 
Programe a temperatura 
desejada com apenas 
um toque e escolha entre 
os modos freezer ou 
refrigerador, de acordo 
com a sua necessidade.

Medidas (A x L x P – mm) 943 x 1.475 x 773

Peso sem embalagem (kg) 68,3

Capacidade líquida (L) 534

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 72,1

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual

E
sp

ec
ifi
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Cor
disponível:

Branco
CHB53

1.475 mm773 mm

9
4

3 
m

m

Freezer 
Horizontal
534 litros

Combinação ideal de
resistência, capacidade 
e versatilidade. 
Além disso, ele pode 
ser usado como 
freezer ou geladeira.

CHB53

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Cabe em 
qualquer lugar
Pode ser embutido 
em qualquer ambiente.

Dreno frontal
Facilidade no degelo 
e na limpeza.

Quatro cestos 
deslizantes
e removíveis
Mais organização 
e aproveitamento 
do espaço.

Medidas (A x L x P – mm) 859 x 482 x 533

Peso sem embalagem (kg) 26

Capacidade líquida (L) 66

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 29

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual

E
sp
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ifi
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a

Cor
disponível:

Branco
CVT10

482 mm533 mm

8
59

 m
m

Minifreezer
66 litros

Único freezer compacto do mercado.

CVT10
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Gaveta de plástico 
com tampa 
aproveitável 
Melhor aproveitamento 
e organização do 
espaço interno.

Porta reversível

OUTRO DIFERENCIAL

Cor
disponível:

Branco 
CRC08

482 mm519 mm

6
32

 m
m

Bandeja de degelo
aproveitável 
Maior otimização do 
espaço. Gavetinha 
para degelo que pode 
ser utilizada como 
Compartimento Extrafrio.

Prateleiras 
e porta-latas 
modulares 
Podem ser encaixadas
onde você quiser. 
Mais espaço para 
organizar as 
suas latinhas. 

Frigobar
76 litros

Moderno e prático, combina 
com qualquer ambiente. 
É ideal para quartos e escritórios.
Pequeno por fora e grande por 
dentro, permite armazenar garrafas 
de 2,5 litros na porta.

CRC08

Medidas (A x L x P – mm) 632 x 482 x 519

Peso sem embalagem (kg) 24

Capacidade líquida da geladeira (L) 76

Capacidade líquida do congelador (L) 8

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 72,1

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual
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Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Prateleiras e porta 
-latas modulares 
Podem ser encaixadas
onde você quiser. 
Mais espaço para 
organizar as suas latinhas. 

Gaveta 
de plástico 
com tampa 
aproveitável 
Melhor aproveitamento 
e organização do 
espaço interno.

Bandeja de degelo
aproveitável 
Maior otimização do 
espaço. Gavetinha para 
degelo que pode ser 
utilizada como
Compartimento Extrafrio.

Grade retrátil
OUTRO DIFERENCIAL

Frigobar

117 litros

Moderno e prático, combina 
com qualquer ambiente. 
É ideal para quartos e escritórios.
Pequeno por fora e grande por 
dentro, permite armazenar garrafas 
de 2,5 litros na porta.

CRC12

Cor
disponível:

Branco
CRC12

482 mm519 mm

8
6

2 
m

m

Medidas (A x L x P – mm) 862 x 482 x 519

Peso sem embalagem (kg) 28

Capacidade líquida (L) 117

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 72,1

Classificação energética A

Sistema de degelo Manual

E
sp
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té
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a

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40 .
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Display na porta 
Indica a temperatura que 
você programou.

Supercapacidade 
Gela até 75 latas de 350 mL 
ao mesmo tempo. E, como 
as prateleiras são ajustáveis, 
dá para guardar long neck e até litrão.

Níveis de 
temperatura 
Sua cerveja sempre 
gelada, sem congelar. São 
5 níveis de temperatura 
que chegam até -4 °C.

Vidro na porta

Sistema Frost Free

OUTROS DIFERENCIAIS

Cores
disponíveis:

Titanium
CZD12AT

Amarelo
CZD12AY

Vermelho
CZD12AV

8
6

4
 m

m

475 mm
578 mm

Cervejeira

A Cervejeira Consul deixa suas 
cervejas geladas, sem congelar. 
É o fim do malabarismo entre a 
geladeira e o congelador!

CZD12

Medidas (A x L x P – mm) 864 x 475 x 578

Peso sem embalagem (kg) 28

Voltagem (V) 127/220

Capacidade líquida (L) 82

Sistema de degelo Frost freeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 

té
cn

ic
a

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.
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Cerveja com
apenas um clique
Compre cerveja pelo 
aplicativo e receba na sua 
casa, sem preocupações.**

Notificação em push 
Receba notificações em push pelo 
seu smartphone quando a sua 
cerveja estiver acabando. Você tem 
liberdade de definir o estoque mínimo 
e, assim que ele for atingido, não se 
preocupe, você será notificado.

Controle de estoque
e temperatura 
Com o aplicativo exclusivo da 
sua Smartbeer_, controle o 
estoque e a temperatura da 
sua cervejeira de qualquer 
lugar pelo seu smartphone.

Função Happy Hour

Alarme Porta Aberta

Alta Capacidade

Cerveja na 
temperatura ideal

OUTROS DIFERENCIAIS

Cor
disponível:

Carbono
CZE12

9
10

 m
m

480 mm
580 mm

Cervejeira Smartbeer_

A Cervejeira Consul Smartbeer_ 
é a primeira cervejeira 
conectada do mercado.*

CZE12

Medidas (A x L x P – mm) 910 x 480 x 580

Peso sem embalagem (kg) 30

Voltagem (V) / consumo (kWh/mês) 127/220 = 27

Capacidade líquida (L) 82

Sistema de degelo Frost freeE
sp

ec
ifi

ca
çã

o
 

té
cn

ic
a

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

*Conectada a um aplicativo com controle de estoque.
**Verifique disponibilidade de lojas na sua região.
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Tabela comparativa Geladeiras Consul

CARACTERÍSTICAS CRA30FB CRB36AB CRB39AB CRB39AK CRD37EB CRD46AB

Acabamento Evox™ •
Altura Flex

Bandeja Deslizante

Compartimento Extrafrio • • • •
Controle externo de temperatura

Controle interno de temperatura • • • • • •
Degelo manual

Dispenser de água na porta

Ecologicamente correto •
Espaço Mais

Filtro Bem-Estar

Formas de gelo • •
Freezer com alta capacidade •
Frutaria 

Função Turbo

Gavetão hortifrúti • • • • • •
Gelo extra •
Horta em casa

Iluminação LED

Meu Espaço

Painel eletrônico touch

Pés estabilizadores • • • • • •
Porta-latas • • •
Porta-latas Flex

Porta-ovos • • • • • •
Prateleira dobrável 

Prateleira na porta do freezer •
Prateleira no freezer • • • •
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis 

Prateleiras na porta • • • • • •
Prateleiras removíveis e reguláveis • • • • • •
Separador de garrafas • • • • • •
Tecnologia Cycle Defrost • •
Tecnologia de Degelo Seco •
Tecnologia Frost Free • • •
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CARACTERÍSTICAS CRD49AB CRE44AB CRE44AK CRM39AB CRM39AK

Acabamento Evox™ • •
Altura Flex • •
Bandeja Deslizante

Compartimento Extrafrio • • • •
Controle externo de temperatura • •
Controle interno de temperatura • • •
Degelo manual

Dispenser de água na porta

Ecologicamente correto

Espaço Mais

Filtro Bem-Estar

Formas de gelo • • • • •
Freezer com alta capacidade • • •
Frutaria 

Função Turbo • • • •
Gavetão hortifrúti • • • • •
Gelo extra

Horta em casa

Iluminação LED • •
Meu Espaço

Painel eletrônico touch

Pés estabilizadores • • • • •
Porta-latas

Porta-latas Flex

Porta-ovos • • •
Prateleira dobrável 

Prateleira na porta do freezer • • • • •
Prateleira no freezer • • • • •
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis 

Prateleiras na porta • • • • •
Prateleiras removíveis e reguláveis • • •
Separador de garrafas • • • • •
Tecnologia Cycle Defrost •
Tecnologia de Degelo Seco

Tecnologia Frost Free • • • •

Tabela comparativa Geladeiras Consul
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Tabela comparativa Geladeiras Consul

CARACTERÍSTICAS CRM43NB CRM43NK CRM45BB CRM51AB CRM51AK

Acabamento Evox™ • •
Altura Flex • •
Bandeja Deslizante • •
Compartimento Extrafrio • • • • •
Controle externo de temperatura • • • •
Controle interno de temperatura •
Degelo manual

Dispenser de água na porta

Ecologicamente correto

Espaço Mais • •
Filtro Bem-Estar • • •
Formas de gelo • • • • •
Freezer com alta capacidade • •
Frutaria • •
Função Turbo • • • •
Gavetão hortifrúti • • • • •
Gelo extra • • •
Horta em casa

Iluminação LED • •
Meu Espaço • •
Painel eletrônico touch • •
Pés estabilizadores • • • • •
Porta-latas

Porta-latas Flex • •
Porta-ovos • • • • •
Prateleira dobrável • •
Prateleira na porta do freezer • • • • •
Prateleira no freezer • • • • •
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis • • •
Prateleiras na porta • • • • •
Prateleiras removíveis e reguláveis 

Separador de garrafas • • • • •
Tecnologia Cycle Defrost

Tecnologia de Degelo Seco

Tecnologia Frost Free • • • • •
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Tabela comparativa Geladeiras Consul
CARACTERÍSTICAS CRM54BB CRM54BK CRM55AB CRM55AK

Acabamento Evox™ • •
Altura Flex

Bandeja Deslizante

Compartimento Extrafrio • • • •
Controle externo de temperatura • •
Controle interno de temperatura • •
Degelo manual

Dispenser de água na porta

Ecologicamente correto

Espaço Mais • •
Filtro Bem-Estar • • • •
Formas de gelo • • • •
Freezer com alta capacidade • •
Frutaria • •
Função Turbo • •
Gavetão hortifrúti • • • •
Gelo extra • •
Horta em casa • •
Iluminação LED • • • •
Meu Espaço • •
Painel eletrônico touch • •
Pés estabilizadores • • • •
Porta-latas

Porta-latas Flex • •
Porta-ovos • • • •
Prateleira dobrável 

Prateleira na porta do freezer • • • •
Prateleira no freezer • • • •
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis • • • •
Prateleiras na porta • • • •
Prateleiras removíveis e reguláveis 

Separador de garrafas • • • •
Tecnologia Cycle Defrost

Tecnologia de Degelo Seco

Tecnologia Frost Free • • • •
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Tabela comparativa Freezers Consul
CARACTERÍSTICAS CVU18 CVU20 CVU26 CVU30 CHA22 CHA31 CHB42 CHB53 CVT10

4 cestos deslizantes e removíveis •
Bandeja de degelo aproveitável

Cabe em qualquer lugar •
Cestos deslizantes com trava de segurança • • •
Compartimentalização • •
Compartimento de congelamento rápido • • •
Compartimento para gelo e picolé • •
Controle de temperatura no painel frontal • •
Controle eletrônico • • •
Dreno frontal • •
Econômico • • •
Fechadura com chave ejetável •
Gavetão de frutas e legumes •
Gavetão de frutos do mar •
Gavetão multiúso de acrílico transparente • •
Prateleira de pratos prontos •
Prático • • •
Resistente • • •

Tabela comparativa Frigobares e Cervejeiras Consul

CARACTERÍSTICAS CRC08 CRC12 CZD12 CZE12

Bandeja de degelo aproveitável • •

Display na porta • •

Gaveta de plástico com tampa aproveitável • •

Grade retrátil •

Iluminação em LED • •

Níveis de temperatura • •

Porta reversível •

Prateleiras e porta-latas modulares • •

Sistema Frost Free •

Supercapacidade • •

Vidro na porta • •

Conectividade •
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Glossário
4 cestos deslizantes e removíveis
Mais organização e aproveitamento do espaço.

Acabamento Evox™

Evox™ protege sua geladeira da ferrugem e da corrosão com uma camada de zinco e uma película 
impermeabilizante aplicadas sobre o aço. Tecnologia Evox™ com 3 anos de garantia contra ferrugem 
e corrosão na porta da sua geladeira.

Alta capacidade
437 litros para armazenar tudo o que precisar.

Bandeja de degelo aproveitável
Maior otimização do espaço. Gavetinha para degelo que pode ser utilizada como Compartimento Extrafrio.

Bandeja deslizante
Bandeja que aproveita aquele espaço que sobra entre os itens mais baixos e as prateleiras.

Cabe em qualquer lugar
Pode ser embutido em qualquer ambiente.

Capacidade
Espaço para guardar tudo o que você precisa.

Capacidade do freezer
Freezer amplo com 76 litros e prateleira na porta, que facilita a organização dos seus alimentos congelados.

Cestos deslizantes com trava de segurança
Praticidade e segurança.

Classificação energética Classe A
Maior economia de energia.

Compartimentalização
Tem o compartimento certo para cada tipo de alimento.

Compartimento de congelamento rápido
Compartimento do freezer com menor temperatura.

Compartimento Extrafrio
Gele as bebidas mais rápido e conserve melhor frios e laticínios.

Compartimento para gelo e picolé
Ajuda a manter o picolé na consistência ideal para o consumo.

Controle eletrônico
Facilidade no ajuste de temperatura. Evita a abertura da porta, economizando energia.

Controle externo de temperatura
Facilidade no ajuste da temperatura.

Controle interno de temperatura
Ajuste a temperatura da sua geladeira de acordo com o ambiente e a intensidade de uso.

Degelo seco
Basta um toque no botão para a sua geladeira descongelar sozinha. É o fim da molhadeira na cozinha.

Design
Sua cozinha mais bonita e moderna.
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Display na porta
Indica a temperatura que você programou.

Dreno frontal
Facilidade no degelo e na limpeza.

Economia de energia
Produto com classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia.

Espaço Mais
Seu freezer livre de potinhos. 

Exclusivo filtro de ar
Produto com classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia.

Filtro Bem-Estar
Acaba com os cheiros desagradáveis.

Formas de gelo
Suas bebidas geladas. 

Freezer com supercapacidade
Muito mais espaço e organização.

Frutaria
Aquele lanchinho saudável sempre à vista.

Função Turbo
Resfrie sua geladeira muito mais rápido. Mais facilidade para quando ela está cheia e para ocasiões especiais.

Gaveta de frios e iogurtes
Lugar específico para você guardar frios e iogurtes e mantê-los separados do restante dos alimentos.

Gavetão de frutos do mar
Frutos do mar organizados e conservados.

Gaveta de plástico com tampa aproveitável
Melhor aproveitamento e organização do espaço interno.

Gavetão de legumes
Gavetão de plástico super-resistente com tampa aproveitável para você organizar e conservar os alimentos.

Gavetão de legumes transparente
Você vai poder organizar e visualizar melhor os alimentos.

Gavetão hortifrúti
Deixa suas frutas, verduras e legumes organizados, mantendo-os fresquinhos.

Gavetão multiúso de acrílico transparente
Melhor organização e visualização dos alimentos.

Horta em Casa
Verduras frescas por mais tempo.

Iluminação em LED
Melhor visibilidade com mais economia. 

Interface Touch
Design e praticidade na porta da geladeira.

Melhor aproveitamento da porta
Com as prateleiras na porta, você tem mais espaço para armazenar e organizar os alimentos.
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Meu Espaço
Seu freezer livre de potinhos. 

Níveis de temperatura
Sua cerveja sempre gelada, sem congelar. São 5 níveis de temperatura que chegam até -4 °C.

Porta-latas flex
Da geladeira para o freezer. Do freezer para a sua mesa. 

Porta-ovos
Facilita na hora de guardar as compras ou cozinhar.

Porta-ovos flex
Capacidade de 2 x 6 ovos, que podem ser acomodados na prateleira da porta ou levados
ao fundo da geladeira.

Prático
Fácil de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo 
derretido. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam sua movimentação.

Prateleiras Altura Flex
Três prateleiras de vidro que podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura.

Prateleira de pratos prontos
Ideal para embalagens de congelados e pratos prontos.

Prateleiras de vidro
Geladeira moderna e fácil de limpar.

Prateleira dobrável
Prateleira que pode ser rebatida para acomodar itens maiores.

Prateleiras e porta-latas modulares
Podem ser encaixadas onde você quiser. Mais espaço para organizar as suas latinhas.

Prateleiras reguláveis
Com regulagem de altura e removíveis

Prateleiras removíveis
Muito mais facilidade na hora de limpar. 

Resistente
Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão.

Separador de garrafas
Bebidas no lugar certo. 

Supercapacidade
Gela até 75 latas de 350 mL ao mesmo tempo. E, como as prateleiras são ajustáveis, dá para guardar
long neck e até litrão.

Tecnologia Frost Free
Já pensou nunca mais precisar descongelar a sua geladeira? A Consul pensou. Com a tecnologia Frost Free, 
você não precisa descongelar nunca.

Vidro na porta
Você pode conferir quantas cervejas ainda tem.
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MICRO-ONDAS
CATÁLOGO DE PRODUTOS   |   2020
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Menu Uso Fácil
Maior praticidade nas funções 

Aquecer e Descongelar.

Receitas pré-programadas
Para preparar diferentes receitas de 

forma prática escolha o tipo de preparo 
no painel, e o micro-ondas configura o 

tempo e a potência ideais.

Ligar + 30 segundos
Esse comando prático liga o micro-ondas 

ou acrescenta 30 segundos ao tempo 
que você já programou, sem desligar 

ou interromper o preparo.

Medidas (A x L x P – mm) 262 x 455 x 352

Peso (kg) 10,5

Capacidade (L) 20

Consumo de energia (W) 1.100

Potência (W) 620

Voltagem (V) 127/220
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Cor
disponível:

Branco
CMA20

26
2 

m
m

455 mm
352 mm

Micro-ondas com Puxador na Porta

20 litros

Compacto e moderno, ele possui os menus Uso Fácil e Receitas 
pré-programadas que descomplicam o seu dia a dia.

CMA20

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 93.

Função Descongelar

Ajuste fácil de potência

Função Desligar Visor

Trava de Segurança

OUTROS DIFERENCIAIS
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Função Descongelar

Ajuste fácil de potência

Função Desligar Visor

Trava de Segurança

OUTROS DIFERENCIAIS

Porta Espelhada 
Mais design para

sua cozinha!

Menu Uso Fácil
Maior praticidade nas funções 

Aquecer e Descongelar.

Receitas pré-programadas
Para preparar diferentes receitas de forma prática, 

escolha o tipo de preparo no painel e o micro-ondas 
configura o tempo e a potência ideais.

Medidas (A x L x P – mm) 262 x 455 x 352

Peso (kg) 10,5

Capacidade (L) 20

Consumo de energia (W) 1.100

Potência (W) 620

Voltagem (V) 127/220
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Cor
disponível:

Prateado
CM020

26
2 

m
m

455 mm
352 mm

Micro-ondas com Porta Espelhada

20 litros

Descongelar a carne do almoço, preparar o lanche das 
crianças, aquecer o jantar. Com ele, você faz tudo isso 
e muito mais em questão de minutos.

CM020

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 93.
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Função Tira Odor 
Bem pensado é descomplicar 
a limpeza da sua cozinha. Com 
a função Tira Odor, o cheiro de 
comida que costuma ficar no 

micro-ondas vai embora.

Função Descongelar
Com apenas um toque, o micro-ondas Consul 

descongela diversos tipos de alimentos (de feijão 
a carnes), agilizando o preparo da sua receita e 

diminuindo a sujeira na cozinha.

Ajuste fácil de potência 
Nos micro-ondas Consul você tem 

flexibilidade para escolher a potência 
ideal para cada tipo de preparo, desde 
derreter manteiga até cozinhar bolos. 

A regulagem da potência é fácil e é feita 
no próprio painel.

Micro-ondas

32 litros

Descomplica sua rotina com a Função Tira Odor, que reduz o cheiro de 
comida após o uso com apenas um toque, além de agilizar o preparo
de receitas com a Função Descongelar.

CMS45

Medidas (A x L x P – mm) 301 × 539 × 442

Peso (kg) 16,4

Capacidade (L) 32

Consumo de energia (W) 1.400

Potência (W) 900

Voltagem (V) 127/220
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Cores
disponíveis:

Prateado
CMS45AR

Branco
CMS45AB

30
1 

m
m

539 mm
442 mm

Receitas pré-programadas

Trava de Segurança

OUTROS DIFERENCIAIS

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 93.
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Tabela comparativa Micro-ondas Consul

CARACTERÍSTICAS CMA20 CM020 CMS45AB CMS45AR

Ajuste fácil de potência • • • •
Função Descongelar • • • •
Função Desligar Visor • •
Função Tira Odor • •
Ligar + 30 segundos • • • •
Menu Uso Fácil • •
Porta espelhada • •
Receitas pré-programadas • • • •
Trava de Segurança • • • •
Tamanho (L) 20 20 32 32

Glossário

Ajuste Fácil de Potência
Nos micro-ondas Consul você tem flexibilidade para escolher a potência ideal para cada tipo de preparo, 
desde derreter manteiga até cozinhar bolos. A regulagem da potência é fácil e é feita no próprio painel.

Função Descongelar
Com apenas um toque, o micro-ondas Consul descongela diversos tipos de alimentos (de feijão a carnes), 
agilizando o preparo da sua receita e diminuindo a sujeira na cozinha.

Função Desligar Visor
Desligar a luz do visor digital enquanto o micro-ondas não estiver sendo utilizado, ajudando na economia  
de energia.

Função Tira Odor
Bem pensado é descomplicar a limpeza da sua cozinha. Com a função Tira Odor, o cheiro de comida que 
costuma ficar no micro-ondas vai embora.

Ligar + 30 segundos
Esse comando prático liga o micro-ondas ou acrescenta 30 segundos ao tempo que você já programou, sem 
desligar ou interromper o preparo.

Menu Uso Fácil
Maior praticidade nas funções Aquecer e Descongelar.

Porta Espelhada
Mais design para sua cozinha!

Receitas pré-programadas
Para preparar diferentes receitas de forma prática, escolha o tipo de preparo no painel e o micro-ondas 
configura o tempo e a potência ideais.

Trava de Segurança
Permite o travamento do painel do aparelho, garantindo mais segurança na sua limpeza ou em locais  
com a presença de crianças.
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*Baseada na comparação de um modelo Inverter com um modelo convencional de menor coeficiente energético (classe D) indicado na 
Portaria do INMETRO Nº 410/2013. Eficiência energética seguindo como referência testes realizados nos modelos Inverter CBJ12EBBNA 
e CBM12EBBNA, de acordo com a Norma ANSI/AHRI 210/240 (2008). 

Ar-condicionado

Split Inverter
Capacidades: 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 BTU/h, frio e quente/frio

Nova linha de ar-condicionado Split Inverter Consul, máxima refrigeração 
com máxima economia. Conta com a tecnologia Inverter, que economiza 
até 60%* de energia, e ainda possui funções bem pensadas, para mais 
conforto e praticidade.

Maxi Refrigeração
Compressor e ventilador que 
gelam o ar mais rápido. Mais 
conforto em menos tempo.

Maxi Economia
Sensores e trocadores 
de calor que trabalham 

de forma inteligente, 
economizando mais energia.

Tecnologia Inverter
Até 60% de economia

de energia.*
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Código da unidade interna CBF09EBBNA CBF12EBBNA CBF18EBBNA CBF22EBBNA

Código da unidade externa CBG09EBBNA CBG12EBBNA CBG18EBBNA CBG22EBBNA

Capacidade (BTU/h) 9.000 12.000 18.000 22.000

Ciclo Frio Frio Frio Frio

Voltagem (V) / fases 220 220 220 220

Frequência (hz) 60 60 60 60

Corrente (A) 5,4 6,3 8,8 10

Vazão de ar (m3/h) 600 645 995 1.240

Compressor Rotação variável Rotação variável Rotação variável Rotação variável

Disjuntor 10 10 15 20

Consumo de energia (kWh/mês) 17,1 22,8 34,2 41,8

Medidas da unidade externa (A x L x P – mm) 480 x 660 x 240 480 x 720 x 240 590 x 810 x 280 650 x 890 x 310

Medidas da unidade interna (A x L x P – mm) 280 x 790 x 220 280 x 840 x 220 330 x 930 x 240 330 x 1.100 x 240

Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg) 7,5 11 13 13

Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg) 27 34 37 67

Tipo de unidade externa Retangular Retangular Retangular Retangular

Tecnologia de refrigeração Cobre Cobre Cobre Cobre

280 mm

220 mm

9.000 BTUs

790 mm

280 mm

12.000 BTUs

220 mm
840 mm

330 mm

18.000 BTUs

240 mm
930 mm

330 mm

22.000 BTUs

240 mm
1.100 mm

Código da unidade interna CBJ09EBBNA CBJ12EBBNA CBJ18EBBNA CBJ22EBBNA

Código da unidade externa CBM09EBBNA CBM12EBBNA CBM18EBBNA CBM22EBBNA

Capacidade (BTU/h) 9.000 12.000 18.000 22.000

Ciclo Reverso Reverso Reverso Reverso

Voltagem (V) / fases 220 220 220 220

Frequência (hz) 60 60 60 60

Corrente (A) 5,4 6,3 8,8 10

Vazão de ar (m3/h) 600 645 995 1.240

Compressor Rotação variável Rotação variável Rotação variável Rotação variável

Disjuntor 10 10 15 20

Consumo de energia (kWh/mês) 17,1 22,8 34,2 41,8

Medidas da unidade externa (A x L x P – mm) 480 x 660 x 240 480 x 720 x 240 590 x 810 x 280 650 x 860 x 310

Medidas da unidade interna (A x L x P – mm) 280 x 790 x 220 280 x 840 x 220 320 x 930 x 240 330 x 1100 x 240

Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg) 8 11 12 13

Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg) 27 35 38 67

Tipo de unidade externa Retangular Retangular Retangular Retangular

Tecnologia de refrigeração Cobre Cobre Cobre Cobre
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Função Sono Bom

Função Umidade

Display Discreto

Função Superturbo

Filtro HD

Filtro Hepa

Função Autolimpeza

Entrada de ar 3D

Função Silencioso

OUTROS DIFERENCIAIS

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.
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Ar-condicionado

Split On/Off

Nova linha de ar-condicionado Split Consul, máxima refrigeração 
com máxima economia. Conta com funções bem pensadas, para 
mais conforto e praticidade.

*Liga metálica com revestimento de zinco anticorrosão. Resultados baseados em avaliações comparativas com diferentes tipos de materiais 
e ligas de alumínio, utilizando como referência a norma internacional ASTM G85 - 11, Annex 3.
**Válida para as unidades externas dos modelos On/Off com microcanais.

Capacidades: 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 BTU/h, frio e quente/frio

Mais Resistente
Unidade externa com 

proteção ZMaxi* e 3 anos 
de garantia.** 

Maxi Refrigeração
Compressor e ventilador que 
gelam o ar mais rápido. Mais 
conforto em menos tempo.

Maxi Economia
Trocadores de calor

que trabalham de forma 
inteligente, economizando 

mais energia.
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280 mm

220 mm
770 mm

280 mm

220 mm
840 mm

12.000 BTU/h

Código da unidade interna CBP09CBBNA CBP12CBBNA CBP18CBBNA CBP22CBBNA

Código da unidade externa CBQ09CBBNA CBQ12CBBNA CBQ18CBBNA CBQ22CBBNA

Capacidade (BTU/h) 9.000 12.000 18.000 22.000

Ciclo Reverso Reverso Reverso Reverso

Voltagem (V) / fases 220 220 220 220

Frequência (hz) 60 60 60 60

Corrente (A) 5,4 7,5 14,2 13,7

Vazão de ar (m3/h) 500 600 1.050 1.200

Compressor Rotação fixa Rotação fixa Rotação fixa Rotação fixa

Disjuntor 10 10 15 20

 Consumo de energia (kWh/mês) 17,1 22,8 34,2 41,8

 Medidas da unidade externa (A x L x P – mm) 480 x 680 x 240 480 x 710 x 240 590 x 810 x 280 650 x 860 x 310

 Medidas da unidade interna (A x L x P – mm) 280 x 770 x 220 280 x 840 x 220 330 x 930 x 240 330 x 1.100 x 240

 Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg) 8 9 12 13

 Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg) 23 29 40 56

Tipo de unidade externa Retangular Retangular Retangular Retangular

Tecnologia de refrigeração Cobre Cobre Cobre Cobre

330 mm

240 mm
1.100 mm

330 mm

240 mm
930 mm

18.000 BTU/h 22.000 BTU/h

Código da unidade interna CBN09CBBNA CBN12CBBNA CBN18CBBNA CBN22CBBNA

Código da unidade externa CBO09CBBNA CBO12CBBNA CBO18CBBNA CBO22CBBNA

Capacidade (BTU/h) 9.000 12.000 18.000 22.000

Ciclo Frio Frio Frio Frio

Voltagem (V) / fases 220 220 220 220

Frequência (hz) 60 60 60 60

Corrente (A) 5,4 7,1 11,5 13,7

Vazão de ar (m3/h) 500 600 1.050 1.200

Compressor Rotação fixa Rotação fixa Rotação fixa Rotação fixa

Disjuntor 10 10 15 20

 Consumo de energia (kWh/mês) 17,1 22,8 34,2 41,8

 Medidas da unidade externa (A x L x P – mm) 520 x 380 x 430 520 x 380 x 430 550 x 380 x 430 720 x 440 x 490

 Medidas da unidade interna (A x L x P – mm) 280 x 770 x 220 280 x 840 x 220 330 x 930 x 240 330 x 1.100 x 240

 Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg) 8 9 12 13

 Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg) 20 21 28 33

Tipo de unidade externa Barril Barril Barril Barril

Tecnologia de refrigeração Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal
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OUTROS DIFERENCIAIS

Função Sono Bom

Função + Econômica

Display Discreto

Filtro HD

Função Autolimpeza

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

9.000 BTU/h
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Ar-condicionado

Linha de ar-condicionado janela Consul, com design mais moderno*, 
deixando seu ambiente ainda mais bonito, e mais fácil de limpar* 
com painel frontal removível.

Capacidades: 7.500 BTU/h, 10.000 BTU/h e 12.000 BTU/h, frio e quente/frio

Design mais moderno 
O design moderno que você 
esperava para deixar sua 
casa ainda mais bonita.

Mais fácil de limpar
Painel frontal removível, 
facilitando a remoção  
do filtro e sua limpeza.

Classificação 
Energética A 
Produtos confiáveis e 
com baixo consumo 
de energia.

Janela Mecânico

Código CCB07EB CCS07EB CCB10EB CCS10EB CCB12EB

Ciclo Frio Quente/Frio Frio Quente/Frio Frio

Capacidade (BTU/h) 7.500 7.500 10.000 10.000 12.000

Potência (W) 748 748 964 964 1196

Compressor Rotação Fixa Rotação Fixa Rotação Fixa Rotação Fixa Rotação Fixa

Peso (kg) 23,3 21,8 24,8 24,8 27,3

Medidas (A x L x P – mm) 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550

Voltagem (V) 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220

Eficiência energética A A A A B

Nicho de instalação (A x L x P – mm) 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500

Consumo de energia (kWh/mês) 15,7 15,7 20,2 20,2 25,1
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510 mm
550 mm

370 mm

7.500/ 10.000/ 12.000
BTU/h

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

OUTROS DIFERENCIAIS

Produtos confiáveis e com
baixo consumo de energia.

*Se comparado à geração anterior do produto.
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OUTROS DIFERENCIAIS

Regula a temperatura do ar-condicionado ao longo da noite de 
acordo com sua faixa etária.

Apaga a luz do display caso você queira manter o ambiente escuro.

Produtos confiáveis e com baixo consumo de energia.

*Se comparado à geração anterior do produto.

Mais fácil de usar
Acione as funções do seu 
ar-condicionado janela 
com apenas um clique no 
controle remoto.

Ar-condicionado

Linha de ar-condicionado janela Consul, com design mais moderno*, 
deixando seu ambiente ainda mais bonito, e mais fácil de limpar* com 
painel frontal removível. Conta ainda com controle mais fácil de usar* 
e função sono bom!

Capacidades: 7.500 BTU/h e 10.000 BTU/h, frio

Janela Eletrônico

Mais fácil de 
limpar 
Painel frontal removível, 
facilitando a remoção do 
filtro e sua limpeza.

Design mais 
moderno 
O design moderno 
que você esperava 
para deixar sua casa 
ainda mais bonita.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Código CCN07EB CCN10EB

Ciclo Frio Frio

Capacidade (BTU/h)  7.500 10.000

Potência (W) 748 964

Compressor Rotação Fixa Rotação Fixa

Peso (kg) 23,3 24,8

Medidas (A x L x P – mm) 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550

Voltagem (V) 127/220 127/220

Eficiência energética A A

Nicho de instalação (A x L x P – mm) 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500

Consumo de energia (kWh/mês) 15,7 20,2
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510 mm
550 mm

370 mm

7.500/
10.000 BTU/h
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Ar-condicionado

Ar-condicionado econômico com dupla saída regulável 
de ar e exclusivo filtro Consul.

Janela Mecânico

Filtro com 
saída para 
os dois lados 
Facilita a remoção 
para limpeza e 
distribui melhor 
o ar pelo 
ambiente.

Filtro antipoeira
Fácil de limpar.

Exclusivas 
aletas espirais 
Sistema de distribuição 
de ar robusto e eficiente.

Capacidade: 18.000 BTU/h, frio

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Código CCI18EB

Ciclo Frio

Capacidade (BTU/h) 18.000

Potência (W) 1.830

Compressor Rotativo

Peso (kg) 51

Medidas (A x L x P – mm) 400 x 665 x 705

Voltagem (V) 220

Eficiência energética A

Nicho de instalação (A x L x P – mm) 410 x 680 x 300

Consumo de energia (kWh/mês) 38,4
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665 mm
705 mm

400 mm

18.000 BTU/h
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OUTROS DIFERENCIAIS

Regula a temperatura do ar-condicionado ao longo da noite de acordo com sua faixa etária. 
Apaga a luz do display caso você queira manter o ambiente escuro.
Produtos confiáveis e com baixo consumo de energia.
Tecnologia Inverter – Sem o liga e desliga dos modelos convencionais, o Ar-condicionado 
Janela Inverter economiza até 35% de energia.

*Economia de energia baseada na comparação do modelo CCK07ABXNA/CCK10ABXNA em relação ao modelo CCB07DBANA/CCB10DBANA.
**Se comparada à geração anterior do produto. 

Mais fácil de usar
Acione as funções do seu ar-condicionado janela com apenas um 
clique no controle remoto. O 1º Ar-condicionado janela Inverter, da 
Consul, no mercado* – Economia de até 35% de energia.

Ar-condicionado

Linha de ar-condicionado janela Consul inverter, com economia de até 30% 
de energia*. Seu design é mais moderno**, deixando seu ambiente ainda 
mais bonito, e mais fácil de limpar** com painel frontal removível!

Capacidades: 7.000 BTU/h e 10.000 BTU/h, inverter frio

Janela Inverter

Mais fácil de 
limpar 
Painel frontal removível, 
facilitando a remoção do 
filtro e sua limpeza.

Design mais 
moderno 
O design moderno 
que você esperava 
para deixar sua casa 
ainda mais bonita.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Código CCK07AB CCK10AB

Ciclo Frio Frio

Capacidade (BTU/h)  7.000 10.000

Potência (W) 639 964

Compressor Rotação Variável Rotação Variável

Peso (kg) 22,3 23,8

Medidas (A x L x P – mm) 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550

Voltagem (V) Bivolt Bivolt

Eficiência energética A A

Nicho de instalação (A x L x P – mm) 350 x 500 x 210 350 x 500 x 210

Consumo de energia (kWh/mês) 13,4 20,2
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510 mm
550 mm

370 mm

7.000/
10.000 BTU/h
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Tabela comparativa Ares-condicionados Janela Consul

Tabela comparativa Ares-condicionados Split Consul
NOME DO FEATURE ON/OFF INVERTER

Aviso Limpar Filtro • •
Classificação energética A • •
Controle remoto • •
Controle de uso fácil • •
Função Oscilar • •
Função Siga-me • •
Função Sono Bom • •
Gás ecológico R410 •
Timer on/off • •
Função Superturbo • •
Filtro HD • •
Filtro HEPA •
Função Autolimpeza • •
Função Silencioso •
Display discreto •
Garantia de fábrica de 1 ano • •
Garantia de 3 anos no compressor •

Garantia de 3 anos no condensador microcanais 
•

*Válida para as unidades externas
dos modelos On/Off com microcanais. 

Função Favorito • •
Função + Econômico • •
Apagar visor • •

Outros
Tecnologia Inverter, função

umidade, filtro carbono e entrada de Ar 3D 

CARACTERÍSTICAS
7.500

Mecânico
7.500

Eletrônico
7.000

Eletrônico

CCB07EB / CCS07EB CCN07EB CCK07AB

Aviso Limpar Filtro

Classe A • • •
Compressor

Controle remoto • •
Medidas (A x L x P – mm) 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550 •
Nicho de inst. (A x L x P – mm) 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500 •
Timer • •

CARACTERÍSTICAS
10.000

Mecânico
10.000

Eletrônico
10.000

Eletrônico
12.000

Eletrônico

CCB10EB / CCS10EB CCN10EB CCK10AB CCB12EB

Aviso limpar filtro

Chassi deslizante

Classe A • • •
Compressor

Controle remoto • •
Medidas (A x L x P – mm) 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550 370 x 510 x 550

Nicho de inst. (A x L x P – mm) 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500 350 x 500 x 500

Timer • •
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Glossário
Apagar visor 
Apaga a luz do display caso você queira manter o ambiente escuro.

Aviso Limpar Filtro
Avisa a hora certa de limpar o filtro.

Compacto e discreto
Ideal para ambientes menores, com até 12 m².

Controle de uso fácil
O controle remoto reúne várias funções pré-programadas com o toque de um simples botão.

Display discreto 
Design moderno em LED branco.

Entrada de ar 3D  
O novo design possibilita a entrada de ar também pelas laterais do produto.

Exclusivas aletas espirais
Sistema de distribuição de ar robusto e eficiente.

Filtro antipoeira
Fácil de limpar.

Filtro com saída para os dois lados
Facilita a remoção para limpeza.

Filtro HD  
Deixe o ar do seu ambiente mais limpo, retendo até 53% mais poeira que um filtro convencional de nylon.

Filtro Hepa
Remove a poeira e 99,9% das bactérias, garantindo a qualidade do ar.

Função Autolimpeza  
Aciona o ventilador depois de o aparelho ser desligado, mantendo-o seco e sem mau cheiro por mais tempo.

Função + Econômica 
Com a função + Econômica acionada, o aparelho se ajusta a uma condição de temperatura capaz de 
economizar até 30% de energia.*
Economia em modo refrigeração em comparação com o ajuste mais frio do produto (18 °C) em uma condição de temperatura interna de 30 °C e externa de 32 °C e uma 
carga térmica de 40% da capacidade de refrigeração do equipamento. Economia seguindo como referência testes realizados nos modelos CBC12CBBNA e CBD12CBBNA.

Função Favorito 
Salve a temperatura, a velocidade do ar e a direção das aletas da maneira que quiser.

Função Oscilar 
Direciona o vento do ar-condicionado, garantindo a melhor distribuição do ar no ambiente.

Função Siga-me
O seu controle vira um ponto de referência e em volta dele a temperatura será exatamente a escolhida.

Função Silencioso  
Permite que o nível de ruído seja reduzido em até 6 dB.
Redução de ruído comparando a função Silencioso com o modo refrigeração na velocidade alta, seguindo como referência testes realizados em laboratórios internos

nos modelos CBJ12DBBNA e CBM12DBBNA em condições adequadas de instalação.
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Função Sono Bom
Regula a temperatura ao longo da noite e reduz o consumo de energia.

Função Supereconômico
O consumo de energia é o mesmo que o de uma lâmpada de 70 W.
Nas funções Ventilar e Umidificar. 

Função Superturbo 
Resfria ou aquece o ambiente mais rápido.
Resfria ou aquece mais rápido se comparado com as demais funções do mesmo produto. Modo aquecimento disponível apenas nos modelos reversos.

Função Umidade 
Maior equilíbrio da umidade do ar, ressecando até 45% menos o ambiente.
Resultados obtidos comparando as condições de máxima e mínima desumidificação disponíveis ao consumidor, na mesma condição de teste, nos modelos CBJ09DBBNA e 
CBM09DBBNA.

Gás ecológico R410 
Gás que não agride a camada de ozônio.

Mais Resistente
Unidade externa com proteção ZMaxi* e 3 anos de garantia**.
*Liga metálica com revestimento de zinco anticorrosão. **Válida para as unidades externas dos modelos On/Off com microcanais. Resultados baseados em avaliações 
comparativas com diferentes tipos de materiais e ligas de alumínio, utilizando como referência a norma internacional ASTM G85 – 11, Annex 3.

Maxi Economia
Trocadores de calor que trabalham de forma inteligente, economizando mais energia.

Maxi Refrigeração
Compressor e ventilador que gelam o ar mais rápido. Mais conforto em menos tempo.

Painel que dispensa molduras
Instalação prática e econômica.

Prático
Controle remoto, rodas giratórias, puxador ergonômico e suporte enrola-cabo.

Tecnologia Inverter
Economia de até 60% de energia.
Baseada na comparação de um modelo Inverter com um modelo convencional de menor coeficiente energético (classe D) indicado na portaria do INMETRO N° 410 / 2013. 
Eficiência energética seguindo como referência testes realizados nos modelos Inverter CBJ12DBBNA e CBM12DBBNA de acordo com a Norma ANSI/AHRI 210/240 (2008).

Timer
É só programar e o seu ar-condicionado liga ou desliga nos horários de sua preferência.
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