A grande novidade
que a Atlas
preparou para 2021.

agile

up
Glass
• Beleza: novo grafismo
da mesa de vidro e ultra
visor de forno.
• Praticidade: trempes
aneladas com 6 pontas e
apoio em ferro fundido
• Ergonomia: novo
puxador ergonômico em
alumínio escovado, pés
mais altos e robustos

Disponível nas
versões Preto e
Inox, com 4 ou 5
queimadores.

Diferenciais
do produto

Mesa de vidro 			
com borda infinita

Mais área útil para o que realmente
importa: cozinhar

Trempes aneladas de ferro
fundido com 6 pontas

As mais robustas do mercado, trazendo mais
estabilidade para todos os tamanhos de panelas

novos manípulos

Com indicador de temperatura e removíveis

Controle de temperatura simples e ágil (180° C a 290° C)
Porta com vidro duplo | Revestimento Limpa Fácil
2 grades deslizantes | Já vem com lâmpada interna!

um dos maiores fornos da categoria
4 bocas
5 bocas

50 LITROS
86,5 LITROS
5 bocas

4 bocas

Sem embalagem:
48 x 91,7 x 59,5
larg x alt x prof (em cm)

2Q Médios (1,7 kW)
2Q Tam. Família (2,0 kW)
1Q Tripla Chama (3,3 kW)
Sem embalagem:
75 x 92,7 x 59,5
larg x alt x prof (em cm)

Sem embalagem:
23,5 kg

Sem embalagem:
36,5 kg

2Q Médios (1,7 kW)
2Q Tam. Família (2,0 kW)

4 bocas | preto
Código 300000884

5 bocas | preto
Código 300000885

Cód. EAN13 7897180506315 Cód. EAN13 7897180506322

4 bocas | inox
Código 300000886

5 bocas | inox
Código 300000887

Cód. EAN13 7897180506339 Cód. EAN13 7897180506346
NCM 7321.11.00.001

NCM 7321.11.00.001

GARANTIA DE 1 ANO | Bivolt

atlas.ind.br
SAC: 0800.707.1696
Venda Direta: 0800.643.6076
/atlaseletrodomesticos
@atlaseletrodomesticos
/atlaseletrodomesticos

Especificações técnicas e design dos produtos podem sofrer mudanças sem aviso prévio.
Fotos meramente ilustrativas. Todos os direitos intelectuais relativos aos produtos são de exclusividade da Atlas Eletrodomésticos.
*Somente na versão 5 bocas.

