Design & Performance

Forno de embutir
LARGE

Forno combinado com micro-ondas SPEED TK44

FORNO DE EMBUTIR LARGE TO72

Forno combinado com micro-ondas VELOX TM25

PERFORMANCE

• Forno Ventilado Multifunções:
oferece 8 tipos de calor com uma potente
churrasqueira infravermelha que permite
grelhar, gratinar e fazer deliciosos churrascos.

• Ampla capacidade interna:
de 72 litros, prepara grandes alimentos
com facilidade.

BELEZA

• Embutimento em torre:
pode ser instalado junto a um forno
combinado com micro-ondas TECNO.

• Design profissional:
elegante, robusto e prático em aço inox
com tecnologia alemã. Opção de puxador
tubular ou curvo.

PRATICIDADE

• Forno TURBO:
prepara simultaneamente diferentes pratos
sem misturar os odores e sabores dos
alimentos.

• Bandeja extra profunda:
permite preparar e servir à mesa grandes
alimentos de forma fácil e prática.

Forno LARGE TO72

• Slow Cooking:
assa lentamente proporcionando alimentos
mais macios e suculentos com temperaturas
entre 60° C e 120° C.

• Corrediças telescópicas:
maior facilidade e segurança ao manusear
os alimentos.

Forno LARGE TO72

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importante:
O forno LARGE não precisa de
aberturas de ventilação no móvel.
Ao embutir o forno LARGE em torre
observar os espaços de ventilação
necessários para o outro forno.

Especificações Técnicas

LARGE TO72

Cor
Embutível em armários
Capacidade Interna
Dimensões internas do forno
Forno Elétrico
Temperaturas de preparo
Iluminação interna

Aço inox escovado
Permite instalação junto a outro forno
72 litros
Largura 47,5 cm, altura 33 cm e profundidade 40,5 cm
Ventilado, com 9 diferentes funções
De 50° C a 250° C
Lâmpada com protetor de vidro
Todo em esmalte easy clean
2 para bandejas e prateleiras suportando até 15 Kg
2 em aço cromado
1 normal e 1 extra profunda ambas com esmalte easy clean
Evita o acionamento por crianças
Relógio, conta-minutos, timer e programação futura de preparo
220 V
20 A

Interior do forno
Corrediças telescópicas
Prateleiras do forno
Bandeja de preparo
Bloqueio de segurança
Timer Digital
Tensão
Disjuntor

Saiba mais pelo QR Code, www.lofra.com.br/tecno ou 0800 41 5757

* O 2º ano de garantia é obtido com o preenchimento do formulário de extensão de garantia Tecno.

Nicho de Embutimento

A Lofra Sud America Ltda. reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Dimensões do Produto

