F O G Õ E S B E R TA Z Z O N I
MASTER SERIES
TO COOK BEAUTIFULLY

QUEIMADOR DUAL FLAME DE 5.000 W
Elevada potência com acendimento sequencial das chamas internas e externas para
se desfrutar do calor adequado para todos os tipos de receitas.*

CHURRASQUEIRA COM GRILL INFRAVERMELHO NO FORNO
Prepara deliciosos churrascos, grelhados e gratinados rapidamente e sem fumaça.

PERFORMANCE
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Forno gigante com 142 litros: o maior no Brasil
entre todos os fogões de 90 cm de largura
- 70,5 cm X 31 cm X 40 cm (L x A x P).*

Forno a gás com 5 funções - Bolos e pães, assar
rápido, gratinar, churrasco e descongelar: tornam mais
rápido e fácil o preparo dos alimentos. O ventilador permite
preparar vários pratos utilizando toda a capacidade do forno.

Forno elétrico ventilado com 9 funções: permite
preparar todos os tipos de alimentos e diferentes pratos
simultaneamente de forma rápida e fácil sem misturar
odores e sabores entre os alimentos.

BELEZA

Queimadores profissionais Sabaf Série II: oferecem
ampla variação entre as potências máxima e mínima de
chama. Calor na medida certa para cada receita.

Design profissional: todo em aço inox escovado
não poroso. Beleza, robustez e praticidade.

Embutível: pode ser embutido encostado no móvel
sem espaço de ventilação, com ou sem os pés.

Altura regulável: nivela-se com o balcão
girando os pés.

PRATICIDADE

Made in Italy : qualidade e performance
insuperáveis.

Mesa em aço inox 304 BA 18/10: de altíssima
qualidade, não sofre alteração de cor, com soldas a
laser, totalmente selada e com cantos arredondados.

Compartimento inferior para acessórios:
acomoda perfeitamente a bandeja e prateleiras extra
largas do forno.*

Manípulos profissionais: robustos, com exclusiva
textura soft-touch e com todas as informações de controle
descritas no próprio manípulo.

Corrediça telescópica móvel: pode ser facilmente
colocada em qualquer altura do forno
e oferece extração total.*

Soft Motion: sistema que mantem a porta do forno
parada em qualquer posição e realiza seu fechamento
de forma suave e segura.*

Porta do forno com vidro triplo temperado e
removível: reduz drasticamente a temperatura
da superfície externa da porta e mantém estável
o calor no interior do forno.

Gas-Stop: presente em todos os queimadores a gás
da mesa e forno, possui válvulas de segurança que
cortam o gás caso a chama acidentalmente se apague.

SEGURANÇA

Mostrador da temperatura do forno: permite
controlar a temperatura ideal para o preparo de cada
receita, proporcionando melhores resultados.

*Disponível nos modelos MAS905MFELXE e MAS905GELLXE.

F O G Õ E S B E R TA Z Z O N I
6 MODELOS À SUA ESCOLHA

MAS 90 5G MFE L XE
90 cm

MAS 70 5G MFE S XE
70 cm

MAS 60 4G MFE S XE
60 cm

Forno: elétrico ventilado
com 11 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 89,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 86 a 90 cm

Forno: elétrico ventilado
com 9 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 69,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 86 a 90 cm

Forno: elétrico ventilado
com 9 funções
Queimadores: 4 a gás
Largura: 59,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 86 a 90 cm

MAS 90 5G GEV L XE
90 CM

MAS 70 5G GEV S XE
70 CM

MAS 60 4 G GEV S XE
60 CM

Forno: a gás ventilado
com 5 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 89,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 86 a 90 cm

Forno: a gás ventilado
com 5 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 69,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 86 a 90 cm

Forno: a gás ventilado
com 5 funções
Queimadores: 4 a gás
Largura: 59,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 86 a 90 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES DO PRODUTO

NICHO DE EMBUTIMENTO
Altura do rodapia 56 a 60 mm

600 mm

Gás - registro esfera com rosca 1/2”
Tomada tripolar
Ø 60 mm

Máximo 60 mm
Altura do tampo 40 mm

897 mm

600 mm

860 a
900 mm

697 mm

760 mm

597 mm

400 a 600 mm

100 mm
100 a 150 mm

600 mm

10 a
20 mm

Importante: No caso dos modelos com fornos a gás, para que os mesmo obtenham
o melhor desempenho e não ocorram riscos de interrupção da chama do forno
por falta de oxigênio, é necessário que a parte frontal do sóculo esteja rebaixada
em relação as laterais, entre 10 e 20 mm.

MAS 60 - 595 mm
MAS 70 - 695 mm
MAS 90 - 895 mm

Especificações Técnicas
Acabamento

Fogão Bertazzoni
Aço inox escovado não poroso

Embutível

Permite encostar nos móveis e paredes e ser instalado com ou sem os pés

Profundidade de 60 cm

Fogão alinhado com a frente da cozinha

Queimadores em alumínio Pyral ®

Material com alta resistência à deformação por calor, com tampas em ferro fundido
com esmalte antiaderente. Disponível nos modelos MAS705G e MAS604G

Queimador em latão maciço

Com alta eficiência na transmissão de calor e grande durabilidade. Disponível
nos modelos MAS905G

Queimadores com amplas variações Pequeno - 480 a 1.000 W, Médio - 600 a 1.750 W, Grande - 1.000 a 3.000 W, Dual Flame*
de chamas
- 480 a 5.000 W e Triplo** - 1.800 a 4.000 W (*MAS905G **Modelos MAS705G e MAS604G)
Suporte para pequenas panelas
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Sistema de segurança Gas-stop

Previne vazamentos em todos os queimadores de mesa e do forno

Mesa do fogão

Impermeável, com soldas a laser e sem cantos vivos

Trempes da mesa

Em robusto ferro gusa esmaltado não poroso e com esmalte antiaderente

Informações do painel

Aplicadas com pintura vitrificada de alta resistência

Painel embutido

Mantém os botões do painel sempre limpos ao cozinhar. Disponível nos modelos MAS 70
5 G MFE S XE, MAS 60 4 G MFE S XE, MAS 70 5 G GEV S XE e MAS 60 4 G GEV S XE.

Forno a gás

Ventilado por convecção com 5 funções

Forno elétrico

Ventilado por convecção com 9 ou 11 funções

Temperatura dos fornos

Elétricos de 50º C a 250º C e a gás de 120º C a 270º C, controladas por termostato

Capacidade dos fornos

MAS905G - 142 litros, MAS705G e MAS604G - 60 litros

Acabamento dos fornos

Em resistente esmalte antiaderente Easy Clean para fácil limpeza do forno

Porta do forno

Removível com vidros extraíveis para fácil limpeza do forno

Vidro da porta do forno

Triplo e temperado, com cristais termorefletores que reduzem
a perda de calor do forno

Isolamento térmico do forno

Em lã de rocha com elevado isolamento térmico. Inofensivo a saúde.

Churrasqueira

Infravermelha elétrica com ou sem ventilação, localizada na parte superior do forno

Medidas internas úteis do forno

MAS905G 70,5 X 31 X 40 cm, MAS705G e MAS604G 45 X 32,5 X 36 cm (L x A x P)

Pés reguláveis

Em altura até 4 cm

Prolongadores dos pés (opcional)

Disponíveis com 5 cm de altura.

Altura sem pés (embutido)

76 cm da base até a mesa

Fogões com certificação RoHS

Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos fogões BERTAZZONI,
tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Fabricação

Guastala, Itália

Tensão

220 V em todos os modelos

* O 2º ano de garantia é obtido com o preenchimento do formulário de extensão de garantia no site da BERTAZZONI.
Serviço Autorizado BERTAZZONI: O único preparado para atendê-lo com peças originais.
Saiba mais pelo QR Code, www.bertazzonidobrasil.com.br ou 0800 41 5757

A Bertazzoni do Brasil reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Variação na largura de
acordo com o modelo

