
FORNOS - FORNOS PROFESSIONAL - Forno TF90

APRESENTAÇÃO
 
Forno Professional TF90
 
Design profissional com puxador
tubular ou curvo, ampla capacidade
interna de 134 litros, painel acionado
por toque e 9 diferentes funções que
proporcionam deliciosos resultados
em todas as refeições.
 
Versátil, ele prepara simultaneamente
diferentes receitas sem misturar
aromas e sabores, inclusive de doces
e salgados, para se desfrutar de
grandes momentos gastronômicos.
 
Se aquece rapidamente dispensando

pré-aquecimento e oferece temperaturas de 50º C à 250º C adequadas para todos os tipos de receitas.
 
Com o potente grill infravermelho desfrute de deliciosos churrascos, suculentos grelhados e apetitosos
gratinados preparados com temperatura controlada, de forma rápida e divertida.
 
Seu painel totalmente acionado por toque oferece um controle fácil e intuitivo de todas as funções do forno, para
se cozinhar com mais prazer. 
 
Os fornos Professional TECNO utilizam componentes, matérias primas e processos produtivos com os mais
altos padrões de qualidade e são produzidos na Itália.

 

A TECNO
 
Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características
técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte
culinária no Brasil.
 
Sua ampla linha com 40 produtos importados da Itália é composta por fogões com design profissional, fornos de
embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cook tops a gás e elétricos, coifas de parede
e de ilha e máquinas de gelo.
 
Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficcionados da culinária e gastronomia refinadas que
buscam produtos a altura de suas elevadas expectativas.

Diferenciais
Performance

Novo painel digital: com um toque o painel se ilumina, facilitando a utilização de todas as funções do forno. Melhor
controle e precisão no preparo de receitas.
Grande capacidade interna: seus 134 litros oferecem amplo espaço para se preparar simultaneamente diferentes
alimentos ou uma única receita de grandes dimensões.
Forno TURBO: oferece 10 versáteis funções que tornam mais fácil preparar todos os tipos de alimentos. Permite ainda
preparar vários pratos simultaneamente no forno sem misturar odores e sabores entre os alimentos, ganhando tempo e
utilizando toda a capacidade do forno.
Churrasqueira com grill infravermelho: permite grelhar, gratinar e fazer deliciosos churrascos rapidamente e sem
fumaça.
Indicador de Progressão de Temperatura: mostra no painel o processo de aquecimento do forno até atingir a
temperatura selecionada.
Timer digital com touch control: possui 4 funções: relógio, conta minutos, timer e programação futura de
funcionamento.São acionadas por toque no painel, oferecendo melhor controle e precisão no preparo de receitas.



Beleza

Design profissional: em aço inox escovado.
Duas opções de puxadores de porta: possibilidade de usar os modelos tubular ou curvo, exclusividade TECNO.

Praticidade

Nova função Aquecimento Inferior à Baixa Temperatura: ideal para alimentos que devem ser assados vagarosamente
ou para apenas manter os alimentos aquecidos após o seu preparo.
Novas prateleiras telescópicas móveis: podem ser facilmente colocadas em qualquer uma das 6 posições de altura do
forno, oferecendo maior facilidade e segurança ao manusear os alimentos, exclusividade TECNO.
Forno com esmalte easy-clean: utiliza anti-aderente que permite realizar facilmente uma rápida e eficiente limpeza.
Bandeja com grelha: especial para assar alimentos como carnes, aves e peixes.

Segurança

Trava de segurança no painel: bloqueia o acionamento do forno, prevenindo acidentes com crianças.
Desligamento automático do forno: dispositivo de segurança que desliga o produto em caso de superaquecimento do
forno.
Produto com certificação RoHS: segue as normas RoHS que eliminam a utilização de substâncias perigosas nos
produtos como o chumbo, mercúrio, cádmio, cromo e bifenil.
Porta do forno com vidro duplo: com alto nível de isolamento térmico e removível.

Especificações Técnicas
Produto

Cor: aço inox escovado.
Garantia: 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de
garantia LOFRA.
Fabricação: Itália.
Aplicação: embutido.

Forno

Tipo: TURBO, com 10 funções.
Capacidade: 134 litros.
Funções do forno: 
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 tradicional com forno 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 - o calor gerado por uma resistência circular posicionada atrás do ventilador se propaga
por todo o forno. Permite o cozimento de vários pratos diferentes simultaneamente sem misturar aromas e sabores.
cozimento com grill - o calor é gerado por irradiação infravermelha, através da resistência do grill, indicada para assar,
dourar e gratinar.
cozimento com super-grill - o calor é gerado por irradiação infravermelha, através da resistência do grill e da resistência
superior acionadas simultaneamente, promovendo um aquecimento maior que o grill.
cozimento com super-grill ventilado - o calor se propaga por irradiação infravermelha e o ventilador o difunde de maneira
uniforme, ideal para assar sem ressecar os alimentos como carnes e aves de grandes dimensões.
cozimento com calor inferior ventilado - prático e muito veloz, ótimo para aquecer alimentos ou para finalizar um
cozimento já concluído.
cozimento com forno ventilado e aquecimento inferior - o calor inferior e do ventilador atuam simultaneamente. Ideal
para pratos que requerem cozimento mais intenso na parte inferior do que na superior, como por exemplo pizzas.
aquecimento inferior à baixa temperatura - ideal para alimentos que devem ser assados vagarosamente ou para apenas
manter os alimentos aquecidos após o seu preparo.
luz do forno - aciona a iluminação interna sem aquecimento.
Potência da churrasqueira kW: 3,5
Alturas para prateleiras: 6 posições,sendo 2 com guias telescópicas móveis.
Prateleiras simples: 2
Prateleira com suporte para bandeja: 1
Bandeja com grelha: 1, com esmalte easy-clean.
Iluminação halógena do forno: 1 lâmpada com protetor de vidro.
Temperaturas mínima e máxima do forno: 50ºc a 250ºc



Dimensões Com Embalagem
Peso:   75.00  Kg Profundidade:   680  mm Altura:   870  mm
Largura:   945  mm

Dimensões Sem Embalagem
Peso:   72.00  Kg Profundidade:   561  mm Altura:   615  mm
Largura:   896  mm

Dimensões internas do forno: 68,5cm X 37,5cm X 42cm L x A x P

Instalação

Tensão: 220 V
Potência máxima do produto: 3,7 kW
Corrente máxima: 21 A
Disjuntor exclusivo: 25 A

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

* Produtos e especificações sujeitos a modificações sem aviso prévio.


