
Tabuleiro XL, 20% maiores que os tabuleiros convencionais
Menos nem sempre é mais, especialmente quando se tratam e deliciosos 
biscoitos. O tabuleiro para assar XL permite-lhe cozinhar maiores quantidades 
de bolos e biscoitos de cada vez, ou assar peças de maiores dimensões, com 
a garantia de que ficam perfeitamente cozinhados

Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente
Com este forno, a utilização eficiente da energia também significa cozinhar 
eficientemente. O novo sistema de ventilação XXL "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 temperaturas de cozedura podem ser 
reduzidas em até 20%, poupando

Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor
Limpar logo depois de cozinhar já não é necessário. A humidade no interior do 
forno cria vapor que solta as gorduras e os resíduos mais persistentes nas 
superfícies. Obterá uma limpeza natural e sem esforço.

Display LCD com temporizador, controle o tempo 
de cozedura
O temporizador no display LCD dá-lhe uma visão geral 
do estado do seu prato. O seu display claro permite-lhe 
que defina um alarme, confirme através do visor 
quanto tempo falta para que o seu prato fique pronto e 
ajuste o temporizador de forma precisa.

Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em 
simultâneo
A resistência circular garante que os seus pratos são 
cozinhados uniformemente - mesmo quando 
colocamos tabuleiros em dois ou três níveis, em 
simultâneo na cavidade do forno. Pratos cozinhados na 
perfeição, de canto a canto.

Forno SurroundCook com sistema de limpeza «Aqua Clean», 9 funções de 
aquecimento, botões fixos, Calhas telescópicas de 1 nível, INOX Anti dedadas

Forno SurroundCook, para resultados uniformes
O dourado nas batatas gratinadas. A crosta profunda na peça de carne de 
vaca. A profundidade húmida de um bolo de chocolate. Obter resultados 
homogéneos repetidamente requer um controlo exato do calor e a sua 
distribuição uniforme pelo forno. Ao contrário dos fornos normais, a tecnologia 
avançada de ventilador do forno

Product Benefits & Features

• De encastre
• Forno multifunções com aquecimento com resistência circular
• Eficiência energética:  
• Funções de cozedura do forno: Aquecimento inferior, Assar/cozedura 
convencional, Grelhador rápido, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com 
humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
• Inox com tratamento anti-dedadas
• 3 níveis de cozedura
• Temporizador eletrónico
• Funções eletrónicas: Tempo, Fim de cozedura, Temporizador, Sinal 
acústico, Tempo de cozedura
• Iluminação interior de halogéneo
• Porta com dicas
• Interior em esmalte de fácil limpeza
• Porta de fácil limpeza
• Grelhador amovível
• Ventilador de arrefecimento
• Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para assar esmaltado Combi 
• Grelhas incluídas: 1 grelha superior cromada 
• Cabo elétrico: 1.6 m de comprimento

Forno Inox anti dedadas de 72 l com Aqua Clean com esmalte A
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Tipo de produto Forno elétrico integrável
Classe energética A
Temperaturas 50°C - 275°C
Display LED
Tipo de controlo Controlos fixos
Potência máxima, w 2780

Funções de aquecimento

Aquecimento inferior, Assar/cozedura 
convencional, Grelhador rápido, 

Grelhador, Luz, Cozedura ventilada 
com humidade, Pizza, Ventilado, 

Grelhador turbo
Índice de eficiência energética 95.3
Limpeza Aqua Clean com esmalte
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm 600x560x550

Modelo BES231111M
Altura, mm 589
Largura, mm 594
Altura interna - Forno superior 0
Profundidade, mm 569
Acessórios Calhas TR1LV
Altura encastre, mm 600
Largura encastre, mm 560
Profundidade encastre, mm 550
Largura interna 0

Profundidade interna 0
Potência grelhador, w 2700
Frequência, Hz 50/60
Voltagem, V 220-240
Nível de ruido dB(A) 43
Consumo energético em modo 
standard (kWh/ciclo) 0.93

Consumo energético em circulação 
forçada (kWh/ciclo) 0.81

Cavidade Grande
Tipo de forno elétrico
PNC 949 496 151
EAN 7332543623945
Código da Peça S - Customer Specific ERT

Product Specification

Forno Inox anti dedadas de 72 l com Aqua Clean com esmalte A
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