
Fornos -  FORNOS DE EMBUTIR  -  Forno LARGE TO72 EXDB2

APRESENTAÇÃO

Forno LARGE TO72 EXDA2

Com  um  design  em  aço  escovado,
puxador  curvo e  vidro  espelhado para
refinados  projetos  de  cozinhas
planejadas.

Conta  com  um  grill  infravermelho  que
prepara deliciosos churrascos de forma
rápida e fácil.

Oferece a função TURBO que prepara
pratos  diferentes  simultaneamente,
dispensa pré-aquecimento e  reduz em
25% os tempos de preparo.

Seu painel eletrônico permite selecionar
de  forma  fácil  e  rápida  uma  das  9
funções  do  forno,  regular  sua
temperatura e programar o timer.

Os Fornos da Linha Tecno

A Tecno, nova divisão de produtos da Lofra Sud America LTDA oferece produtos com características técnicas
especiais.
Ela  tem  como  objetivo  atender  aos  consumidores  que  buscam  produtos  com  capacidades  e  soluções
diferenciadas para o preparo dos mais variados tipos de receitas.
São a melhor escolha dos chefs e gourmets amantes da culinária e gastronomia refinadas.

Diferenciais

Performance

Forno multifunção:  oferece 9 funções com diferentes tipos de calor ideais para todos os tipos de receitas e alimentos que
proporcionam melhores resultados de sabor, aroma e textura.

Churrasqueira com grill infravermelho:  permite fazer deliciosos churrascos rapidamente e sem fumaça.

Ampla capacidade interna:  para 72 litros permite preparar alimentos maiores com facilidade proporcionando deliciosos
resultados culinários.

Beleza

Embutimento em torre:  pode ser instalado junto a outro forno micro-ondas, ambos integrados em uma torre.

Design Profissional em aço e vidro:  elegante e moderna combinação do inox escovado com vidro espelhado.

Painel digital:  permite selecionar de forma fácil e rápida uma das 9 funções do forno, regular sua temperatura e programar
o timer.

Praticidade

Função TURBO:  Prepara simultaneamente diferentes pratos no forno sem misturar os odores e sabores dos alimentos.
Oferece uma redução de 25% do tempo de preparo e permite utilizar toda a capacidade do forno.

Cozimento lento Slow Cooking:  assa por mais tempo com calor baixo entre 60° C e 120° C para obter alimentos mais
macios e suculentos.

Descongelamento ventilado:  utiliza ar na temperatura ambiente para descongelar mais rápido os alimentos
mantendoinalterados suas texturas e sabores.

Bandeja extra profunda:  permite preparar grandes alimentos assados de forma fácil e prática.



Timer digital com 4 funções:  funciona como relógio, conta-minutos, timer e programação futura de acionamento do forno.

Botões de controle rotativos:  posicionados nas laterais do painel selecionam as funções e temperaturas para um uso
fácil e ágil do forno.

Prateleiras telescópicas:  2 pares móveis suportam até 15 quilos cada, garantindo maior facilidade e segurança ao
manusear os alimentos nas prateleiras e bandejas.

Forno com esmalte easy-clean:  utiliza anti-aderente Teflon que permite realizar facilmente uma rápida e eficiente limpeza.

Segurança

Produto com certificação RoHS:  elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos Bertazzoni,
tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

2 anos de garantia:  contra qualquer defeito de fabricação.

Porta do forno com vidro duplo removível:  reduz drasticamente a temperatura da superfície externa do forno garantindo
segurança e redução do consumo de energia.

Ventilador de resfriamento:  o ar frio entra por baixo da porta e o ar quente sai por cima da abertura da porta evitando
danos ao móvel onde o forno está embutido.

Especificações Técnicas

Produto

Cor:  em aço inox escovado com vidro espelhado.

Garantia:  1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de
garantia LOFRA.

Aplicação:  embutido.

Puxador da porta do forno:  formato curvo.

Forno

Tipo:  TURBO com 10 funções.

Capacidade:  72 litros.

Funções do forno:  

luz do forno -  aciona apenas a iluminação interna.

cozimento tradicional -  o calor é gerado na parte superior e inferior de maneira uniforme, envolvendo os alimentos num
modo constante e homogêneo. Ideal para pães, bolos, perus e pernis.

cozimento com calor de baixo -  prático e veloz, ótimo para aquecer alimentos ou para finalizar um cozimento já
concluído.

cozimento com grill infravermelho -  propaga calor por irradiação, indicada para preparar assar, dourar e gratinar.

cozimento com super-grill -  é a função anterior potencializada pela inclusão da resistência superior. Ideal para
churrascos.

cozimento com super-grill com forno ventilado -  associa o cozimento por irradiação e o aquecimento de origem superior
difundidos pelo ventilador. Ideal para churrascos com carnes espessas. e simultaneamente assar alimentos nas prateleiras
inferiores.

cozimento tradicional ventilado -  o calor superior e inferior é difundido de maneira uniforme pelo ventilador, ideal para
assados rápidos e homogêneos de um único tipo de alimento.

cozimento com forno ventilado TURBO -  o calor gerado por uma resistência circular posicionada atrás do ventilador se
propaga por todo o forno. Indicado para assar usando-se duas ou até cinco prateleiras. Todas as prateleiras ficam com a
mesma temperatura. Permite o cozimento de até 3 pratos diferentes simultaneamente sem misturar aromas e sabores.

descongelamento normal -  obtido através da ventilação forçada no interior do forno com o termostato na posição 0ºc.

descongelamento super-rápido -  através da função cozimento com forno ventilado e o termostato ajustado em 50ºc
obtem-se o descongelamento acelerado dos alimentos.

Potência do super-grill com churrasqueira kW:  2,0

Alturas para prateleiras:  5 posições, sendo 2 telescópicas.

Prateleiras do forno:  2

Bandejas:  1, com esmalte easy-clean.

Iluminação do forno:  1 lâmpada com protetor de vidro.

Porta do forno com vidro triplo removível:  maior segurança no isolamento do calor e facilidade na limpeza do forno com
total acesso aos 2 vidros.

Temperaturas mínima e máxima do forno:  50ºc e 250ºc.

Dimensões internas do forno:  48cm X 34,5cm X 40cm L x A x P

Instalação



Dimensões Com Embalagem

Peso:   50.00  Kg
Comprimento:   688  mm
Altura:   679  mm
Largura:   648  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   48.00  Kg
Comprimento:   575  mm
Altura:   595  a  595  mm
Largura:   595  mm

Tensão:  220 V

Potência máxima do produto:  3,0 kW

Corrente máxima:  14,0 A

Disjuntor:  20 A

Gabarito de medidas para nicho de embutimento com a  frente do forno se sobrepondo a frente do
móvel:


