
Cadeira Longarina Aeroporto 3 Lugares - Preto - TCL03 Cadeira tipo longarina com três assentos e base fixa.
Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC

"Receiver Slim 2200 Optical Bluetooth Usb + 04 Caixas Preta ou Branca Modelo Disponível: * Slim 2200 Optical * *
Amplificador Slim 2200 Optical g3 possui 120 Watts Rms (2 Ohms) de potência Possibilita comando de funções
via aplicativo, além de conexão OPTICAL (recomendado para uso em TVS ou receptores digitais). * Possui
também USB, SD Card, auxiliar (RCA), entradas para 2 Microfones com função Volume Inteligente (Baixa a trilha
sonora automaticamente quando usado), Rádio FM e Bluetooth."



Microfones dinâmicos s/ fio duplo com receptor

Smart TV Crystal, 4k, UHD, 65 polegadas



Tela de Projeção Retrátil com tripé 2,00m X 2,00m 1:1 TRM200SC Branca

Suporte articulado para TV 65 polegadas



Ar condicionado Split Inverter

Mesa Web40 possui tampo de 40mm de espessura (engrossado) medindo 1,70 x 0,70, contendo gaveteiro
Pedestal com 02 Gavetas e Gavetão para Pasta Suspensa



Mesa de Centro Stilo Marrom e Tampo Vidro Especificações cor: Marrom largura (cm): 96 profundidade (cm): 55
altura (cm): 35 Formato: Retangular

Cadeira de escritório aquecimento e revestimento em couro PU; Base giratória em 360º de polipropileno,
regulagem de altura do encosto, sendo o acionamento por botão, com 6 posições de travamento, Assento com
regulagem horizontal, que desliza por trilhos, sendo totalmente independente do encosto da cadeira. Braços com
estrutura em aço cromado e apoio emborrachado.



MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - 120 X 120 Medidas Comprimento: 120cm para cada lado do L
Profundidade: 60cm Altura: 74cm Consulte Outras medidas 120x120, 120x140, 120x160, 140x140, 140x160,
160x160 e 180x180. Consulte no campo PERGUNTAS* Descritivo - Tampo em MDP 15mm com acabamento em
perfil de PVC 180o tipo Ergosoft. - Pés em aço - Ponteiras niveladoras para pisos irregulares

Purificador de água elétrico bivolt, fornece água fria e natural, com compressor e sistema de filtragem em dois
estágios.



Quadro de avisos nas dimensões de 200x120 cm, com chave fechadura de vitrine, preto, fundo magnético, com
25 imãs de fixação, de argolas de pendurar, puxadores e vidro 3mm incolor, estrutura de alumínio


