KP8404001M Forno
Satisfaça os mais elevados padrões de limpeza na
cozinha
Satisfaça os mais elevados padrões de limpeza
utilizando Pyroluxe®Plus. Este sistema reduz todos
os resíduos de alimentos a cinza, a qual pode ser
limpa de uma só vez.

Classe A+: Um forno com muita energía
Com este forno AEG pode ter sempre uma grande eficiência energética. Este é
o resultado de um isolamento eficaz, da existência de controlos de calor e
porta com múltiplos vidros. Assim, pode usar o forno sem ter receio de
consumir demasiada energia.

Toda a informação de que necessita neste
interface avançado
ProSight Plus é um interface avançado que combina
um ecrã LCD com TouchControl. Oferece toda a
informação de que necessita e ainda 90 receitas.

Mais benefícios:
• Hot Air Fan System para uma melhor performance e maior eficiência
energética
• Sonda térmica para monitorização precisa da cozedura
• Receitas programadas para obter os resultados perfeitos que deseja

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Forno compacto
•Forno multifunções com aquecimento
com resistência circular
•Eficiência energética: A
•Tipos de aquecimento: Inferior,
Ventilador + iluminacão, Grelhador ,
Grelhador + inferior, Grelhador +
inferior (80 ºC), Grelhador + inferior +
ventilado , Grelhador ventilado,
Grelhador inferior ventilado (fs) , Res.
Circ. + Ventilado (fs), Grelhador
ventilado (LTC), Superior + Grelhador
+ Ventilado
•Inox com tratamento anti-dedadas
• 2 níveis de cozedura
•Aquecimento rápido automático
•Programas automáticos com sonda
térmica
•Sistema PYROLUXE® auto-limpeza
com alarme
•Sistema PYROLUXE® auto-limpeza
•Proposta de temperatura
•Memórias
•Receitas automáticas
•Programas automáticos por peso
•Regulação electrónica da temperatura
•Função manter quente
•Função de extensão da duração
•Segurança para crianças
•Indicador de calor residual
•Touch Control
•Display multifunções
•Funções electrónicas
•Iluminação interior de halogéneo
•Iluminação automática com abertura da
porta

• Tipologia do produto : Forno elétrico integrável
•Tipos de controlo do forno : Tátil
•Temperaturas : 30°C - 300°C
•Limpeza do forno : Pirólise
•Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 450x560x550
•Classe de eficiência energética – Forno principal : A+
•Número de tabuleiros : 1 tabuleiro para bolos esmaltado, 1
tabuleiro de recolha de gordura esmaltado cinza
•Tipo de cavidade do forno superior : Média
•Marca : AEG
•Modelo : KP8404001M
•Número de grelhas : 1 grelha cromada
•Altura, mm : 455
•Largura, mm : 595
•Profundidade, mm : 567
•Altura, mm : 450
•Largura integrável : 560
•Profundidade integrável : 550
•Altura interna - Forno superior : 216
•Largura interna : 477
•Profundidade interna : 415
•Potência grelhador, w : 1900
•Potência máxima, w : 3000
•Frequência, Hz : 50
•Voltagem, V : 220-240
•Nível de ruído - antigo padrão : 48
•International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint
•Cor : INOX Antidedadas
•Cor principal : Inox Anti dedadas
•Código de Produto (PNC) : 944 066 142
•Product Partner Code : KR Partn

Forno Pirolítico
Compacto de 45 cm, 19
funções de
aquecimento, Fecho
Sauve da Porta, 90
receitas préprogramadas, Controlo
Tátil, INOX Anti
dedadas, Sonda
Térmica, Classe A+
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