
Design elegante, estilo perfeito 
Graças ao design elegante, a gaveta de aquecimento integra-se na perfeição 
com o resto da sua cozinha e combina na perfeição com o seu forno AEG, 
bem produtos da gama compacta.

Acesso fácil e estabilidade
O acesso à gaveta de aquecimento é extremamente fácil, pois pode retirá-la 
por completo em segurança, o que significa que os pratos estão sempre ao 
alcance. Além disso, não deslizam graças à estabilidade extra proporcionada 
pelo tapete antiderrapante no interior da gaveta.

Função de descongelação: descongele comida 
rapidamente
A gaveta de aquecimento conta com função de 
descongelação, ideal para descongelar rápida e 
eficazmente mesmo alimentos e pratos mais delicados. 
Perfeitos para quando tem visitas inesperadas ou se 
esqueceu de tirar algo do congelador!

O local ideal para levedar massa
A gaveta de aquecimento mantém a massa de pão a 
uma temperatura constante, garantindo resultados de 
levedação perfeitos. É ideal para levedar massa. Agora 
pode cozer pão como um padeiro profissional!

Mantenha os alimentos quentes, à temperatura 
certa
O ventilador de alto desempenho no interior da gaveta 
de aquecimento promove a circulação uniforme do ar. 
Isto significa que pode ter a certeza de que a 
temperatura correta para os seus alimentos é mantida 
em toda a gaveta.

Gaveta de aquecimento integrável de 14 cm com capacidade para 6 
conjuntos, intervalo de temperatura de 30 ºC a 80 ºC, abertura «Push Pull», 
Cor Inox Anti dedadas

Gaveta de aquecimento: mantenha os seus pratos quentes
A gaveta de aquecimento é o complemento perfeito para o seu forno. Aquece 
os pratos e mantém-los quentes até que os sirva.

Product Benefits & Features

• Acabamento em Inox anti dedadas
• Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho
• Temperatura ajustável: 30-80°C
• Sistema de circulação de ar quente
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PNC 947 727 413
EAN 7332543664245
Instalação Integrável
Dimensões (AxLxP), em mm 139x595x530
Cor Inox anti dedadas
Potência máxima, w 800
Puxador não tem

Funções
Aquecer pratos, Descongelar, 

Conservar os alimentos quentes no 
prato, Levedar massas

Ficha Schuko
Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50/60

Product Specification
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