
Função grill, perfeita para resultados rápidos
Bacon estaladiço, grelhados ou o o queijo derretido por cima de uma lasanha 
graças à função grill. Coloque a refeição no tabuleiro superior do forno para 
obter reultados deliciosos.

Porta removíveis para facilitar a limpeza
A porta do forno e os vidros podem ser removidos facilmente para limpar a 
sujidade. Uma solução simples para um problema comum.

Resistência superior e inferior
Desfrute da cozedura uniforme graças à resistência superior e inferior do 
forno. Alcance uma cozedura sempre homogénea de forma fácil.

Forno de 5 posições com comandos fixos, INOX Anti dedadas

Forno estático, para cozedura convencional
Este forno torna a cozedura mais fácil. Aquece na parte superior e inferior 
para que a cozedura seja uniforme.

Product Benefits & Features

• De encastre
• Estático
• Eficiência energética: A 
• Funções de cozedura do forno: Aquecimento inferior, Assar, Assar/cozedura 
convencional, Grelhador rápido, Grelhador
• Inox com tratamento anti-dedadas
• Interior em esmalte de fácil limpeza
• Porta de fácil limpeza
• Ventilador de arrefecimento
• Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para bolos  esmaltado 
• Grelhas incluídas: 1 grelha cromada 
• Cabo elétrico: 1.1 m de comprimento

Forno Inox anti dedadas de 56 
 l com esmalte fácil de limpar A
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Tipo de produto Forno elétrico integrável
Classe energética A
Temperaturas 50°C - 250°C
Display Não
Tipo de controlo Controlos fixos
Potência máxima, w 2450

Funções de aquecimento
Aquecimento inferior, Assar, 

Assar/cozedura convencional, 
Grelhador rápido, Grelhador

Índice de eficiência energética 94.9
Limpeza Aqua Clean
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm 600x560x550

Modelo ZOHNB0X1
Altura, mm 590
Largura, mm 594
Altura interna - Forno superior 328
Profundidade, mm 560
Altura encastre, mm 600
Largura encastre, mm 560
Profundidade encastre, mm 550
Largura interna 408
Profundidade interna 416
Potência grelhador, w 2450
Frequência, Hz 50

Voltagem, V 230
Consumo energético em modo 
standard (kWh/ciclo) 0.75

Cavidade Média
Tipo de forno elétrico
PNC 944 068 081
EAN 7332543761319
Código da Peça All Open

Product Specification
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