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UHU LANÇA DESUMIFICADOR PARA AUTOMÓVELUHU LANÇA DESUMIFICADOR PARA AUTOMÓVEL

O tempo de chuva, é propício a que os carros ganhem humidade e consequentemente, mau cheiro,O tempo de chuva, é propício a que os carros ganhem humidade e consequentemente, mau cheiro,

condensação nos vidros e ainda, o aparecimento de bolores, que poderão por em causa o bem-estarcondensação nos vidros e ainda, o aparecimento de bolores, que poderão por em causa o bem-estar

dos utilizadores da viatura.dos utilizadores da viatura.

Além disso, o embaciamento dos vidros torna-se um perigo para os condutores, pois condiciona aAlém disso, o embaciamento dos vidros torna-se um perigo para os condutores, pois condiciona a

visibilidade durante a condução, o que pode comprometer a segurança na estrada. É a pensarvisibilidade durante a condução, o que pode comprometer a segurança na estrada. É a pensar

nestes problemas, que a nestes problemas, que a UHU UHU lança o novo lança o novo Desumidi�cador para Automóvel Desumidi�cador para Automóvel – de fácil utilização,– de fácil utilização,

com um indicador integrado e reutilizável. com um indicador integrado e reutilizável. 

Para Para combater a condensação e a humidade combater a condensação e a humidade dentro do veículo, basta colocar o desumidi�cadordentro do veículo, basta colocar o desumidi�cador

UHUUHU no tablier, e quando a etiqueta azul �car cor-de-rosa, signi�ca que o desumidi�cador está no tablier, e quando a etiqueta azul �car cor-de-rosa, signi�ca que o desumidi�cador está

cheio. Depois, para voltar a utilizar o produto, basta colocá-lo no micro-ondas por 6 minutos a cercacheio. Depois, para voltar a utilizar o produto, basta colocá-lo no micro-ondas por 6 minutos a cerca

de 600W e �ca pronto. de 600W e �ca pronto. 

Constituído por materiais maleáveis e macios que em nada comprometem a segurança dosConstituído por materiais maleáveis e macios que em nada comprometem a segurança dos

passageiros, o novo desumidi�cador da passageiros, o novo desumidi�cador da UHUUHU é a solução perfeita para cuidar dos problemas de é a solução perfeita para cuidar dos problemas de

humidade no automóvel. humidade no automóvel. 

Este inverno, cuide do interior do seu veículo com Este inverno, cuide do interior do seu veículo com UHUUHU! ! 

Desumidi�cador Auto - Desumidi�cador Auto - P.V.P 8,99P.V.P 8,99€€ (unidade)(unidade)
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