
FORNO

LUCE MULTIFUNÇÃO 
ELETRÔNICO 60 CM 

FM-EL-60-LC-2TNA

COMERCIAL

Largura de 

60 cm.
Capacidade de 
68 litros.

Corrediça Telescópica:

Facilidade de acesso, deslizamento 

suave e seguro.

Vidro frontal triplo:

Mais resistência e segurança, com 

isolação térmica externa.

11 funções, sendo: 

7 opções de cocção, 3 opções 

de utilização do timer digital 

e 1 opção de iluminação

Sistema de convecção: possibilita o 

preparo de diferentes tipos de prato, 

garantindo um tempo de cozimento 

mais rápido e homogêneo.

Comando eletrônico: o 

girar do botão seleciona  

função e temperatura 

desejada.

Timer operacional: permite 

selecionar o tempo de 

preparo do prato. Quando 

completo, o forno desliga 

automaticamente.

Grade lateral: melhor 

encaixe das grades e 

bandejas, podendo 

selecionar a melhor altura 

para o preparo de seu 

prato.

Grill Elétrico: deixa os 

alimentos dourados  

e gratinados.

Programação futura: 

permite escolher que 

horário o forno liga e 

desliga, determinando a 

duração de funcionamento 

e o ajuste de função.

Este código FM-EL-60-

LC-2TNA substitui o 

código antigo FM-EL-60-

LC-2XBA.

Timer sonoro: função 

temporizador, avisa 

quando o tempo 

preestabelecido termina, 

emitindo um sinal sonoro.

Bandeja esmaltada: para 

preparar o alimento 

diretamente nela ou 

utilizá-la como proteção, 

evitando respingos de 

alimentos no forno. 

Esmalte antiaderente, que 

facilita a limpeza.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Cocção Elétrico

Capacidade 68 litros

Funções 11

Faixa de Temperatura 50 °C a 250 °C

Prateleira Aramada 2

Bandeja Esmaltada 1

Corrediça Telescópica 1 par

Dimensões do Produto (L x A x P) 595 x 595 x 570 mm

Dimensões da Cavidade Interna (L x A x P) 475 x 340 x 420 mm

Dimensões da Embalagem (L x A x P) 645 x 645 x 650 mm

Peso com Embalagem 36 kg

Peso sem Embalagem 32 kg

Corrente 12,27 A

Tensão 220 V

Potência 2.700 W

Garantia 2 anos*

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de 

Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br.

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não 

credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área “Assistência Técnica” 

no site www.elettromec.com.br.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO


