Manual do Consumidor
Cooler Lunch 4,2 L

COOLER LUNCH 4,2L

2. Informações importantes:
Capacidade de garrafas que comporta a Cooler Lunch
4,2L:

Ref:
09520.7960.03 – Cooler Lunch 4,2L
09520.7960.07 – Cooler Lunch 4,2L
09520.7960.25 - Cooler Lunch 4,2L

REF.

CORES

EAN 13

DUN 14

78960219 178960219

CAIXA MASTER
DIMENSÕES (mm)

QTD. P. LÍQ

P. BRT CUBAGEM

P.BRT P.LÍQ. EMB. UNIT. Kg UNIT. Kg

M³

7020

03 – PRETO

2073-0

3237-2 395 x 310 x 195 2,260 1,640 10

0,23

0,16

0,02388

O Cooler Lunch tem o tamanho ideal também para armazenar

7020

07 – VERMELHO

5202-1

7702-1 395 x 310 x 195 2,260 1,640 10

0,23

0,16

0,02388

frutas, iorgurte, deixando-os sempre fresquinhos.

7020

25 – AZUL

7225-8

2055-3 395 x 310 x 195 2,260 1,640 10

0,23

0,16

0,02388

Manter abrigado do sol e fora do calor excessivo.
O uso de acordo com as instruções do fabricante.

* EAN: Código de barras individual de cada peça;
* DUN: Código de barras da embalagem master;

3. Limpeza e conservação:

1. Características:
Prático para qualquer hora, ótimo para levar alimentos.
Capacidade 4,2 litros.
Manta térmica interna com espessura 6 mm.
Revestimento interno para evitar vazamentos.

Lavar manualmente, com água fria.

Alça ergonômica.

Secar a sombra.

Revestimento externo em poliéster e nylon.

Caso for

Disponível nas cores: preto, azul e vermelho.

esponjas, que não danificam o material da bolsa térmica.

necessário escovar, sempre optar por escovas

macias, ou

Não deixar de molho.
Guarde sempre limpo em local seco, arejado e protegido de fontes de
luz e calor, para evitar a deteriorização das fibras e a proliferação de
fungos e bactérias.

Não aplicar carga (peso) acima da especificada.
Não colocar objetos pontiagudos sem a devida proteção.
Quanto maior a quantidade de itens a conservar, maior será o tempo de
manutenção da temperatura.
4. Certificado de Garantia:
Os produtos Soprano possuem 90 dias de garantia contra defeitos de
material e fabricação. Não cobre, portanto, problemas ocasionados por
uso indevido do produto ou manuseio inadequado. Para troca do
produto, dentro dos termos de garantia, dirija-se ao local da compra,
COM NOTA FISCAL, para efetuar a troca. Em caso de dúvidas,
sugestões, reclamações manter contato com o fabricante através do
nosso site: www.soprano.com.br, e-mail: utilidades@soprano.com.br, ou
pelo SAC: 08007038999, ou, 54- 21096200;

5. Dimensões do produto:
Comprimento: 180mm
Largura: 110mm
Altura: 250mm

