FORNO

LUCE GÁS 60 CM
FG-AN-60-LC-2TNA

COMERCIAL

5

Corrediça Telescópica:
Facilidade de acesso, deslizamento
suave e seguro.

Vidro Frontal Triplo:
Mais resistência e segurança, com
isolação térmica externa.

Acabamento:
Aço inox.

Sistema de Convecção:
Proporciona um tempo de cozimento
mais rápido e homogêneo.

Possui 5 funções, sendo:
- Iluminação
- Ventilador de Convecção
- Queimador Inferior a Gás
- Grill Elétrico
- Timer Sonoro

Largura de
60 cm.

Capacidade de
68 litros.

Timer sonoro: função
temporizador, avisa
quando o tempo
preestabelecido termina,
emitindo um sinal sonoro.

Comando analógico:
o girar do manípulo
seleciona função e
temperatura desejada.

Acendimento
superautomático: ao girar
o manípulo o queimador é
aceso, sem necessidade de
botões secundários.

Grill Elétrico: deixa os
alimentos dourados
e gratinados.

Válvula de segurança: caso
a chama do queimador
se apague, a passagem
de gás até o queimador
é bloqueada, evitando
possíveis acidentes.

O Produto FG-AN-60-LC2TNA é um upgrade do
modelo FG-AN-60-LC2XBA.

Grade lateral: melhor
encaixe das grades e
bandejas, podendo
selecionar a melhor altura
para o preparo de seu
prato.

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Cocção

Gás

Capacidade

68 litros

Funções
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Faixa de Temperatura

150 °C a 250 °C

Tipo de Grill

Elétrico

Potência do Grill

1.956 W

Prateleira Aramada

2

Bandeja Esmaltada

1

Corrediça Telescópica

1 par

Dimensões do Produto (L x A x P)

595 x 600 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

10 A

Tensão

220 V

Potência

1,66 kW

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.

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

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.

