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Vapor. O seu novo padrão de sabor

Eleve os seus cozinhados a outro nível com o forno
SteamCrisp. Como? O ar quente do forno é reforçado
com a introdução de vapor. Deste modo, não só vai
conseguir uma crosta crocante e dourada do lado de
fora, como também vai obter um interior suculento e

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.

Cozedura uniforme em qualquer lugar

Com este forno, a utilização eficiente da energia
também significa cozinhar eficientemente. O novo
sistema de ventilação Hot Air garante que o ar quente
circula uniformemente por toda a cavidade do forno.
O resultado é que o forno aquece mais rápido e as

Mais benefícios:
O sistema de fecho de porta Soft Closing assegura o fecho da porta suave e
silencioso

•

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

•

O display Hexagon permite-lhe controlar e forma mais precisa a cozedura dos
seus pratos

•

Características:

Botões escamoteáveis•
Tipos de aquecimento: Ventilador,
Grelhador + inferior + ventilado,
Grelhador ventilado, Grelhador +
superior, Iluminação, Grelhador
ventilado, Vapor + grelhador ventilado,
Superior + Inferior

•

Programas automáticos com vapor
total ou parcial

•

Programas automáticos com sonda
térmica

•

Porta com dicas•
Porta de fácil limpeza•
Interior em esmalte de fácil limpeza•
 3 níveis de cozedura•
Ventilador de arrefecimento•
Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para
bolos esmaltado, 1 tabuleiro de recolha
de gordura esmaltado cinza

•

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

•

Inox com tratamento anti-dedadas•

Especificações técnicas:

Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 600x560x550•
Dimensões (AxLxP), em mm : 594x596x568•
Capacidade útil (L) : 74•
Cor principal : Inox Anti dedadas•
Ficha : Schuko•
Comprimento do cabo, (m) : 1.6•
Potência máxima, w : 3380•
Voltagem, V : 220-240•
Fusível mínimo requerido : 16•
Código de Produto (PNC) : 949 494 005•
Cor : INOX Antidedadas•
International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint•

Descrição do produto:

Forno a vapor
SteamCrisp, 9 funções
de aquecimento (1 a
Vapor), Sonda Térmica,
Comandos
escamoteáveis (Display
Touch), Fecho Suave da
Porta, Calhas
telescópicas de 1 nível,
INOX Anti dedadas,
Classe A+
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