SÉRIE
FUTURA

Forno Elétrico e
Combinado
Adesso
Lumini

Passione Italiana

O forno micro-ondas combinado
Adesso da Série Futura da Bertazzoni
La Germania é um avançado
equipamento de cozinha premium
que distribui ampla variedade de
temperatura desde 130°C até 220°C.

MADE IN ITALY
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Com um prático painel de controle
lateral, o gourmet pode explorar
diferentes modos de preparo utilizando
até 6 funções.
Além disso, o Adesso disponibiliza
10 programações pré-ajustadas que
controlam o preparo entre tempo e
potência.

ADESSO

PERFORMANCE
No painel de controle, um visor Led
indica as funções selecionadas. Já o
manípulo, complementa as funções
com ajustes de tempo, peso e
programações pré-ajustadas.

DESEMPENHO
Micro-ondas
combinado
com
forno elétrico, o Adesso é versátil
no preparo de diferentes receitas.
Equipado com turbo, pode ser
combinado em até 3 funções.

PRATICIDADE
Com capacidade de 26 litros, 1 grelha
bidirecional e 1 bandeja giratória
em vidro de 315mm, posiciona
corretamente vários formatos e
tamanhos de recipientes.
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painel de controle lateral com visor Led
micro-ondas combinado com forno elétrico com até
funções e 10 programações pré-ajustadas
forno de 26 litros equipado com turbo e grill
1 grelha bidirecional, 1 bandeja giratória em vidro
iluminação
tamanho 60cm x 39cm
220V
cor: aço inoxidável
2 anos de garantia

SAIBA
MAIS
45
380

550 min

560 min

20

520

388
365

F45CMWD9X

460

595

MADE IN ITALY

Sofisticado! O forno elétrico Lumini
da Série Futura da Bertazzoni La
Germania apresenta um design
moderno e inteligente podendo
ser
instalado
perfeitamente
entre móveis ou em torre
proporcionando um visual limpo
e elegante.
Este potente equipamento de
cozinha premium da marca italiana
fornece
ampla
variedade
de
temperatura desde 50°C até 250°C.
Intuitivo, o painel de controle
disponibiliza
um
programador
analógico e fácil operação das 5
funções de cocção.

LUMINI

PERFORMANCE
O forno elétrico Lumini fornece
ampla variedade de temperatura
desde 50°C até 250°C. Com 5
funções de cocção, oferece o uso
de diferentes técnicas de preparo.

DESEMPENHO
Equipado com turbo, o Lumini
pode ser utilizado de forma
combinada com diferentes tipos
de aquecimento proporcionando
até 2 funções combinadas.

PRATICIDADE
Com incríveis 65 litros, 5 níveis
de altura, 1 grade e 1 bandeja
esmaltada com grelha, comporta
de forma organizada diferentes
formatos e tamanhos de recipientes.
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painel de controle com programador analógico
exclusivos manípulos em metal com acabamento milleluci
forno elétrico com até 5 funções de cocção
forno com capacidade de 65 litros equipado com turbo e grill
5 níveis de altura, 1 grade e 1 bandeja esmaltada
ventilação tangencial de resfriamento
tamanho 60cm x 60cm
220V
cor: aço inoxidável
2 anos de garantia
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Nossa História
Ao longo de mais de um século, tem sido tradição da família Bertazzoni seguir todos os instintos
e os princípios do bom design, da engenharia precisa e da qualidade de construção. Técnicas de
fabricação avançadas são adotadas a partir da indústria automobilística e envolvem estoques mínimos,
fluxos simplificados e prazos de entrega reduzidos. A Bertazzoni La Germania exporta para mais de
60 países ao redor do mundo, distribuindo para uma rede de concessionários de primeira classe.
Em 2014, a marca chegou ao Brasil pela MGBP do Brasil, cujo objetivo é apresentar ao consumidor
produtos de alto desempenho, excelente qualidade e durabilidade, com design e acabamento
requintados. Tudo isso sem perder a emoção italiana de uma empresa que está na sexta geração, e
que produz eletrodomésticos há mais de 130 anos.

mgbpbrasil.com.br
+55 (41) 3387-8889

As informações contidas neste material podem estar sujeitas à alterações e imprecisões técnicas, devido à variação de idioma e especificações
naturais de cada país. Consulte sempre o representante para obter mais informações.

