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Mal passado. Médio. Bem passado. Às suas
ordens
Apresentamos ou seu novo sous chef. A sua nova
ferramenta para conseguir o carré de borrego mais
suculento, ou o lombo de salmão mais tenro. Use a
Sonda Térmica para dizer ao seu forno como quer o
seu prato cozinhado – usando as mesmas palavras

Resultados perfeitos com a Sonda Térmica

Graças à Sonda Térmica deste forno é possível a
temperatura do núcleo a partir do centro do alimento
que está a cozinhar durante o processo de cozedura.
Assim são alcançados resultados perfeitos, sempre.

Um forno com auto limpeza

Com o toque da função de limpeza por pirólise,
sujidade, gordura e resíduos de alimentos no forno
são transformados em cinzas que pode facilmente
limpar com um pano húmido.

Mais benefícios:
Cozinhar em vários níveis - cozinhe os seus pratos uniformemente com este
forno graças à resistência circular adicional

•

Visor LCD de controlo tátil com receitas pré-programadas•

O sistema Touch Top torna a porta segura e fria ao toque•

Características:

Touch Control•
Tipos de aquecimento: Inferior,
Grelhador , Grelhador (40) + inferior,
Grelhador + inferior (80 ºC), Grelhador
ventilado, Res. Circ. (40) + Ventilado
(30ºC fix), Ring + bottom (LTC),
Grelhador inferior ventilado, Grelhador
ventilado, Res. Circ. + Ventilado (fs)
(húmid)

•

Proposta de temperatura•
Memórias•
Modo demonstração•
Programas automáticos com sonda
térmica

•

Programas automáticos por peso•
Regulação electrónica da temperatura•
Aquecimento rápido automático•
Indicador de calor residual•
Porta com dicas•
Porta de fácil limpeza•
 3 níveis de cozedura•
Ventilador de arrefecimento•
Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para
assar esmaltado Combi

•

Grelhas incluídas: 1 grelha cromada•
Iluminação interior de halogéneo•
Iluminação automática com abertura da
porta

•

Bloqueio de segurança•
Segurança para crianças•
Inox com tratamento anti-dedadas•

Especificações técnicas:

Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 590x560x550•
Dimensões (AxLxP), em mm : 594x595x567•
Capacidade útil (L) : 0•
Capacidade útil (litros) : 0•
Cor principal : Inox Anti dedadas•
Ficha : Schuko•
Comprimento do cabo, (m) : 1.5•
Potência máxima, w : 3000•
Voltagem, V : 230•
Fusível mínimo requerido : 16•
Código de Produto (PNC) : 944 188 002•
Cor : INOX Antidedadas•
International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint•

Descrição do produto:

Forno Pirolítico
SenseCook, 10 funções
de aquecimento (3
ciclos de pirólise),
Sonda Térmica,
Controlo Tátil, Calhas
telescópicas de 1 nível,
INOX Anti dedadas,
Classe A+
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