
ZOB22601BU Forno

Ponha em prática todas as opções com este forno
multifunções
Com a ampla gama de funções de aquecimento
disponíveis, com elementos de aquecimento superior
e inferior, grelhador e ventilador, este forno
multifunções faz com que cozinhar seja mais fácil –
independentemente do menu.

Cozinhe mais de uma só vez!

Com cavidade XXL, tabuleiro 25% maior e 5 níveis de introdução dos
tabuleiros, este forno Space + dá-lhe o máximo de espaço e flexibilidade no
forno.

Limpeza mais fácil do forno

O interior em esmalte totalmente liso deste forno torna mais fácil a limpeza de
resíduos

Mais benefícios:
O revestimento anti-dedadas mantém o forno com uma aparência limpa•

Vidros removíveis para fácil limpeza do forno•

Características:

Encastrável•
Forno multifunções•
Eficiência energética:•
Tipos de aquecimento: Inferior,
Ventilador, Grelhador + inferior +
ventilado, Grelhador + inferior +
ventilado (húmido), Grelhador +
superior, Iluminação, Superior +
Inferior, Superior + Inferior + Ventilado

•

3 níveis de cozedura•
Funções electrónicas•
Iluminação interior de halogéneo•
Interior em esmalte de fácil limpeza•
Porta de fácil limpeza•
Ventilador de arrefecimento•
Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para
assar esmaltado Combi

•

Grelhas incluídas: 1 grelha cromada•
Cabo eléctrico: 1.6 m de comprimento•

Especificações técnicas:

Tipologia do produto : Forno elétrico integrável•
Tipos de controlo do forno : Controles fixos•
Temperaturas : 50°C - 275°C•
Limpeza do forno : Aqua Clean•
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 600x560x550•
Classe de eficiência energética – Forno principal : A+•
Número de tabuleiros : 1 tabuleiro para assar esmaltado Combi•
Tipo de cavidade do forno superior : Grande•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZOB22601BU•
Número de grelhas : 1 grelha cromada•
Altura, mm : 594•
Largura, mm : 594•
Profundidade, mm : 568•
Altura, mm : 600•
Largura integrável : 560•
Profundidade integrável : 550•
Altura interna - Forno superior : 355•
Largura interna : 480•
Profundidade interna : 417•
Potência grelhador, w : 2700•
Potência máxima, w : 2780•
Frequência, Hz : 50/60•
Voltagem, V : 220-240•
Nível de ruído - antigo padrão : 43•
International colour (Icon) : Black•
Cor : Preto•
Cor principal : Preto•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Forno Multifunções com
6 programas, com
cavidade de 72 litros,
sistema de limpeza
Aqua Clean, conta
minutos (desliga o
forno), regulação da
temperatura dos 50º aos
275ºC, botões fixos e
porta com 2 vidros, 3
níveis de cozedura,
Preto, Classe A+
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