BPK742R21M Forno
MAL PASSADO. MÉDIO. BEM PASSADO. ÀS
SUAS ORDENS
Apresentamos ou seu novo sous chef. A sua nova
ferramenta para conseguir o carré de borrego mais
suculento, ou o lombo de salmão mais tenro. Use a
Sonda Térmica para dizer ao seu forno como quer o
seu prato cozinhado – usando as mesmas palavras

Resultados perfeitos com a Sonda Térmica
Graças à Sonda Térmica deste forno é possível a
temperatura do núcleo a partir do centro do alimento
que está a cozinhar durante o processo de cozedura.
Assim são alcançados resultados perfeitos, sempre.

Um forno com auto limpeza
Com o toque da função de limpeza por pirólise,
sujidade, gordura e resíduos de alimentos no forno
são transformados em cinzas que pode facilmente
limpar com um pano húmido.

Mais benefícios:
• Um display LCD grande que intuitivamente garante qualidade gourmet
sempre que usa a função cozedura assistida no forno
• O sistema de ventilação inteligente Hot Air garante que o ar quente é
distribuído uniformemente em toda a cavidade do forno, para um processo de
• Cozinhar em vários níveis - cozinhe os seus pratos uniformemente com este
forno graças à resistência circular adicional
Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Encastrável
•Forno multifunções com aquecimento
com resistência circular
•Eficiência energética: A+
•Tipos de aquecimento: Inferior,
Ventilador, Grelhador , Grelhador +
inferior, Grelhador + inferior +
ventilado, Grelhador ventilado,
Iluminação, Grelhador inferior
ventilado, Grelhador ventilado,
Grelhador ventilado (húmido),
Grelhador ventilado (LTC), Superior +
Inferior (200ºC), Superior + Inferior
(80ºC fix)
•Abertura lateral da porta, não
reversível
•Inox com tratamento anti-dedadas
• 3 níveis de cozedura
•Aquecimento rápido automático
•Programas automáticos com sonda
térmica
•Sistema PYROLUXE® auto-limpeza
•Proposta de temperatura
•Memórias
•Receitas automáticas
•Programas automáticos por peso
•Regulação electrónica da temperatura
•Bloqueio de segurança
•Função manter quente
•Função de extensão da duração
•Segurança para crianças
•Desconexão automática de segurança
•Indicador de calor residual
•Touch Control
•Display multifunções
•Funções electrónicas

• 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 : 600x560x550
•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 : Grande
•Marca : AEG
•Modelo : BPK742R21M
•Número de grelhas : 1 grelha cromada
•Altura, mm : 594
•Largura, mm : 594
•Profundidade, mm : 568
•Acessórios : Calhas telescópicas 1 nível TR1LV
•Altura, mm : 600
•Largura integrável : 560
•Profundidade integrável : 550
•Altura interna - Forno superior : 355
•Largura interna : 480
•Profundidade interna : 417
•Potência grelhador, w : 2300
•Potência máxima, w : 3480
•Frequência, Hz : 50/60
•Voltagem, V : 220-240
•Nível de ruído - antigo padrão : 44
•International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint
•Cor : INOX Antidedadas
•Cor principal : Inox Anti dedadas
•Código de Produto (PNC) : 949 715 633
•Product Partner Code : K - Customer Specific KRT

Forno Pirolítico
SenseCook de abertura
lateral à direita, 20
funções de aquecimento
(3 ciclos de pirólise),
Sonda Térmica,
Controlo Tátil, Calhas
Telescópicas de 1 nível,
INOX Anti dedadas,
Classe A+
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