
Sinônimo de elegância e bom gosto, a linha Prime 
Cooking é composta por produtos que vão de coifas 
e fornos à adegas e lava-louças, todos com layouts 
exclusivos que traduzem uma perfeita sintonia entre 
design e performance enquanto entregam a qualida-
de que somente uma linha semi-profissional pode 
trazer.

 » Design moderno com vidro espelhado e inte-
rior todo em inox. 

 » Painel touch screen.
 » Adiar início
 » Menu de memória.
 » Timer digital com temporizador automático.
 » Trava de segurança.
 » Acessórios

1 Grelha
1 assadeira
1 prato giratório (30cm)

DETALHES

garantia

ANO1
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Microondas, forno e grill
Cod. 4092740110

EAN ......................................
Voltagem ..............................
Frequência ...........................
Temperatura ........................
Medidas (LxAxP) .................
Med. embalado (LxAxP) .....
Medida interna (LxAxP) .....
Prato giratório .....................
Peso liquido .........................
Peso bruto ...........................
Capacidade ..........................
Material ................................
Potência  total ......................
Potência do grill ..................
Potência da convecção ......
Consumo de energia ..........
Bitola do fio ..........................

6930864636029
220 V
60 Hz
260°C
60x46x53 cm
67,5x52,5x66,6 cm
41x20x39 cm
Ø 30 cm
34,3 kg
38 kg 
36 L
aço inox 304 
1500 W
1400~1650 W
1350~1500 W
0,134 kW/h
2,5 mm²

FICHA TÉCNICA

8 programas de culinária
Microondas | Convecção | Grill
Microondas + Grill | Microondas + Convecção
Grill + Convecção | Microondas + Grill + Convecção 
Descongelar

Sistema de convecção: espalha o calor propor-
cionando cozimento uniforme.

Tratamento anti-impressão digital no aço inox.

Porta ampla de vidro triplo proporciona melhor 
visualização do cozimento além de facilitar a higie-
nização do forno.

BENEFÍCIOS
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 » Você pode remover a porta do microondas para faci-
litar a limpeza.

LIMPEZA

 » É indispensável a instalação com fio terra.
 » Projetados para serem embutidos.
 » As paredes e superfícies próximas devem ser de ma-

terial resistente a temperatura de 90ºC (tais como ma-
deira, fórmica, inox, granito, mármore).

 » Utilizar os acessórios apenas na função forno.
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