
mônaco

Companheiro ideal 
para matarsua fome[

plus
4 e 5 bocas
Disponível nas versões

pretA, brancA 
e INOx

*Esse produto contém porta do forno espelhada



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.
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do produto

Prático e essencial
para todas
suas receitas

Mesa de inox em novo formato, 
simplifica a limpeza e ajuda a 
reter líquidos derramados.

Os botões modernizados, com 
design oval, trazem amplitude para 
o painel frontal, além de ter fácil retirada 
e aplicação, simplificando a limpeza 
do fogão.

• Puxador tubular metálico: mais estabilidade 
para a abertura da porta, além de agregar 
beleza e modernidade.

• Grades em nova trama: são mais robustas, 
aderem melhor e reduzem a instabilidade na 
base das panelas. 

• Pés mais altos, com novo design clean, 
acompanham o formato frontal do fogão, 
para mais facilidade e limpeza.

• Painel com nova serigrafia: ficou mais fácil 
de escolher e controlar a temperatura das 
bocas e forno.

Tampa de vidro na mesa, manípulos removíveis, 
visor amplo na porta do forno, vidro duplo na 
porta do forno e vidro interno removível.

capacidade do forno

5 bocas 86,5 LITROS
4 bocas 50 LITROS

NCM 7321.11.00.001NCM 7321.11.00.001

GARANTIA DE 1 ANO | Bivolt | IPI 4%

Sem embalagem:
24,6 kg

5 bocas

Sem embalagem:
17,9 kg

4 bocas

Sem embalagem:
750 x 886 x 585
larg x alt x prof (em mm)

2Q Ramal (1,7kW)
2Q Tam. Família (2,0 kW)
1Q Mega Chama 3.0kW

Sem embalagem:
480 x 886 x 585
larg x alt x prof (em mm)

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

Código 300000717

Cód. EAN13 7897180505356

Código 300000714

Cód. EAN13 7897180505318

4 bocas | PRETO 5 bocas | PRETO 

Código 30000716

Cód. EAN13 7897180505349

Código 300000713

Cód. EAN13 7897180505301

4 bocas | BRANCO 5 bocas | BRANCO

Com embalagem:
763 x 897 x 599
larg x alt x prof (em mm)

Com embalagem:
496 x 895 x 595
larg x alt x prof (em mm)

Com embalagem:
27,4 kg

Com embalagem:
19,7 kg

Código 300000718Código 300000715

4 bocas | INOX 5 bocas | INOX

Cód. EAN13 7897180505363Cód. EAN13 7897180508616


