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Credibilidade, transparência, reputação. Três atitudes chave que caracterizam as acções e
o empenho quotidiano da Indesit e que permitem dar força e substância a um modo de ser
e de trabalhar. O desafio para a Indesit está em conseguirmos ser sempre eficientes, com
grande simplicidade, demonstrando o valor distintivo de um carácter autêntico, marcado
pela genuinidade.
Apreciados pela sua efectiva capacidade, os electrodomésticos Indesit, constituem, em sua
casa, um ponto seguro de fiabilidade e eficiência. Os óptimos resultados, o tempo ganho,
e a poupança de energia e de recursos, as soluções amigas do utilizador, e os pormenores
funcionais e nunca casuais, geram uma sensação de tranquilidade, permitindo assim que
todos aqueles que deles podem usufruir, tenham mais liberdade para se dedicarem àquilo
que de facto gostam.
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A nova linha de electrodomésticos de encastrar Indesit foi
estudada para dar uma resposta concreta às suas expectativas
de eficiência, funcionalidade e design. A linha Advance, com a
modernidade das suas linhas e a elevada qualidade dos seus
materiais, é a escolha ideal para quem pretende uma decoração
com um visual contemporâneo e, ao mesmo tempo, um
desempenho óptimo e a máxima simplicidade de utilização.
A linha Advance faz do estilo um dos seus pontos de força,
tornando-a fácil de integrar em qualquer ambiente de cozinha.
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Design
contemporâneo,
simples
e funcional
Uma linha esteticamente cuidada nos pormenores, para lhe
assegurar a máxima coordenação e simplicidade de utilização.
De facto, a linha Indesit Advance, reflecte o estilo de uma
cozinha actual: moderna na estética e funcional no espírito.
Disponível em diversas cores e acabamentos, para uma
coordenação cada vez maior com o ambiente da cozinha.
O vidro e o aço, nos fornos, numa fusão perfeita, para lhe
proporcionar uma harmonia absoluta na sua cozinha.
Todos os elementos Advance conseguem integrar a essência
do design e a funcionalidade, para satisfazer quem procura
soluções práticas e eficientes em produtos de design.

Fornos Advance:
toda a beleza
da simplicidade
Fornos de linhas lisas e essenciais, que levam à sua
cozinha a originalidade que só a Indesit lhe sabe dar.
Com Advance, até as maiores exigências e gostos são
satisfeitos, graças à vasta oferta de diferentes modelos,
materiais e cores: preto, inox e vidro.
Os novos modelos não são apenas belos, como também
muito funcionais. De facto, o design dos fornos Advance
exalta a ergonomia, oferecendo electrodomésticos
harmoniosos, de utilização fácil e agradável, com
pormenores, como os manípulos em alumínio, com um
design simples e linear, propositadamente concebidos
para proporcionar grande comodidade na utilização no dia
a dia. A porta panorâmica em vidro, oferece uma melhor
visão para o interior do forno, ao mesmo tempo que o
vidro triplo, protege melhor das altas temperaturas. O
temporizador digital Easy to Use permite regular a duração
e o final da cozedura, graças à prática função Auto Stop,
enquanto o manípulo foi estudado para permitir uma
manipulação mais cómoda e uma regulação óptima.
www.indesit.com

Classe energética A
Com Advance, tem a certeza de que escolheu um produto que tem algo mais! De facto, os fornos Advance, para
além de lhe garantir uma cozedura perfeita, trabalham respeitando ao máximo a poupança de energia e o ambiente.
Os fornos da linha Advance são classe de eficiência energética A e asseguram elevadas prestações de cozedura,
com um consumo mínimo de energia eléctrica.

Maior flexibilidade de utilização
Tantas possibilidades de cozedura para as suas receitas e ainda uma maior flexibilidade de utilização. O tabuleiro
fundo permite-lhe uma melhor preparação de alguns dos seus pratos favoritos, como lasanhas e assados de carne.

Facilidade, até na limpeza

Para os fornos Advance,
eficiência significa
economia de tempo
e energia
Os fornos Advance são extremamente funcionais, graças a soluções
simples e inovadoras, que simplificam a utilização e optimizam o tempo e
os consumos de energia. Alguns modelos oferecem a máxima facilidade
de programação, graças ao display digital, que lhe permite estabelecer
a duração e o fim da cozedura, desligando automaticamente quando o
prato está pronto. Os símbolos gráficos gravados no painel são simples
e intuitivos, agilizando a programação da cozedura, da esquerda para a
direita, regulando primeiro o programa, depois o temporizador e por fim a
temperatura desejada, enquanto um LED dá informação quanto ao estado
de pré-aquecimento do forno. Por outro lado, a nova porta panorâmica
permite uma melhor visibilidade para o interior do forno, a fim de controlar
as fases da cozedura.

A limpeza do forno deixou de ser um problema! Os novos fornos Advance são revestidos internamente de um
esmalte Easy Cleaning, extremamente uniforme e liso, que facilita a limpeza da cavidade, tornando mais simples e
rápida a remoção dos resíduos deixados pela cozedura dos alimentos. E ainda mais cómodos, os modelos dotados
de auto-limpeza por pirólise. A pirólise é um sistema de auto-limpeza, que permite ao forno atingir rapidamente
os 500ºC, reduzindo a cinzas todos os resíduos de sujidade que tenha aderido às paredes do forno. Os ciclos de
pirólise são três: eco, normal e intensivo, para poder responder a todos os níveis de sujidade. No final do ciclo,
basta passar uma esponja, para eliminar todos os resíduos de sujidade. Durante a fase de pirólise é activado um
dispositivo electrónico de bloqueio automático da porta, garantindo assim a máxima segurança.

Vidro triplo, tripla segurança
O triplo vidro da porta do forno, presente em alguns dos modelos, garante uma maior segurança contra queimaduras
acidentais, sobretudo em presença de crianças, porque permite que a temperatura exterior da porta do forno se mantenha
muito mais baixa.
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Forno Multichef 8
O forno electrónico Multichef 8, permite uma extraordinária versatilidade, oferecendo o sistema de cozedura
mais bem adaptado a todos os alimentos.

Um só forno e tantos
programas de cozedura
Escolher um forno Advance significa abraçar a simplicidade na cozinha.
Os programas e as funções à sua disposição são muitos, e permitem-lhe
regular e programar a cozedura, enquanto se dedica a outras coisas.
Segundo as suas exigências, poderá escolher o modelo que melhor satisfaz
as suas necessidades, desde o mais tecnológico, com temporizador
digital, até ao que apresenta manípulos, para uma programação mais
simples e tradicional. Cozinhar com um forno Advance é simples e dá
prazer, graças aos diversos programas propostos – 8, 7 ou 5 – consoante
o modelo escolhido.

Tradicional

Multinível

È perfeito para todos os tipos de cozedura
tradicional, porque o calor difunde-se
delicadamente e de modo homogéneo.

Permite cozinhar em 2 ou 3 níveis em simultâneo.

Grill

Gratinado

Grelha rapidamente carnes, peixes ou pão, com
uma considerável poupança de energia.

À velocidade do grill, junta a delicadeza da
ventilação.

Speedy Barbecue

Freasy Cook

A beleza de um churrasco feito em casa, com
verduras, carnes e peixes bem tostados e sem
fumos nem queimaduras.

Permite cozinhar rapidamente os alimentos
congelados, sem aquecer previamente o forno.

Keep Warm

Pizza

Aquece todos os alimentos frios e restitui a
fragrância aos pães e brioches para o pequenoalmoço.

A pizza fica boa e crocante graças à distribuição
óptima de uma grande quantidade de calor.
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Placas Advance:
a máxima
versatilidade
na cozinha
As placas da linha Advance são extremamente versáteis,
graças à oferta de soluções cómodas, seguras e
adaptadas as suas exigências. De facto, a nova gama,
propõe modelos de 60 cm, com comandos laterais,
um acréscimo de segurança no caso da presença de
crianças na cozinha.
As novas placas Advance são multifuncionais, porque
oferecem a possibilidade de escolher entre diversas
combinações, para utilizar tipologias de cozedura
diferentes.
Segundo as suas exigências, poderá escolher a sua
placa Advance, com queimadores a gás, com tripla
coroa ou simples, com queimadores a gás e placas
eléctricas, ou totalmente eléctrico.

www.indesit.com

Grelhas ergonómicas e flexíveis
As grelhas em aço esmaltado das placas Advance são divisíveis, facilmente amovíveis e, graças ao novo design,
conseguem suportar com segurança tachos, panelas e recipientes de todas as dimensões, mesmo os mais
pequenos, como a cafeteira para o café, porque o espaço entre as grelhas e a respectiva coroa é apenas de 1
centímetro. Por outro lado, as novas dimensões e formas, permitem a sua fácil introdução no cesto da máquina
de lavar louça.

Queimadores Tripla Coroa
A velocidade de cozedura das novas placas Advance é assegurada pelo queimador Tripla Coroa, um queimador
potente, disponível em diversos modelos, que permite distribuir uniformemente o calor por todo o fundo dos
recipientes e de acelerar a cozedura dos alimentos. Equipado com um queimador Rápido standard, o Tripla
Coroa permite que a água atinja mais rapidamente a temperatura de ebulição, poupando desse modo cerca de
15% de tempo.

Conforto e segurança
com placas
multifuncionais
As placas Indesit Advance, nas versões a gás, são cómodas e seguras. Aliás,
estão dotadas de acendimento eléctrico, e todos os queimadores possuem o
dispositivo Safe Flame, que interrompe automaticamente a saída do gás em
caso de apagamento acidental da chama. Os queimadores eléctricos estão
disponíveis quer combinadas com queimadores a gás, quer numa placa
totalmente eléctrica. As vantagens desta tipologia de placas são diversas:
desde a cozedura uniforme e atingir rapidamente altas temperaturas, até à
facilidade de limpeza.

Novo perfil em relevo
O rebordo da placa a gás tem um formato
moderno e ligeiramente em relevo, que protege
o tampo do fogão da fuga acidental de líquidos
durante a cozedura.
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Selecção dos materiais
e qualidade certificada

Para assegurar uma óptima qualidade e durabilidade, todos os produtos da linha Indesit Advance são
submetidos a rigorosos controlos de qualidade. De facto, os electrodomésticos da linha Advance têm
de superar diversos testes que atestam a sua funcionalidade, a segurança dos dispositivos eléctricos e
a gás, a elevada qualidade dos materiais utilizados e dos processos de fabrico, para além da constante
atenção pela protecção do ambiente, tanto na fase de produção como na utilização do produto acabado.

Os electrodomésticos Indesit são produzidos em estabelecimentos certificados a nível internacional:

ISO 16001
Sistemas
de gestão
da energia

ISO 18001
Sistemas
de gestão
da segurança e
da saúde dos
trabalhadores

ISO 14001

ISO 9001

Sistemas
de gestão
ambiental

Sistemas
de gestão
da qualidade
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Fornos

Fornos
Todos os fornos da linha Advance,
da Indesit, têm um design simples
e moderno e caracterizam-se pela
utilização de materiais resistentes
e por pormenores ergonómicos.
Todos os modelos apresentam
características comuns:
Classe de eficiência
energética A
As mais altas prestações,
com a máxima economia.
Ventilação tangencial
de arrefecimento
Redução da temperatura exterior
da porta e arrefecimento das
paredes externas do forno,
que estão em contacto com os
móveis da cozinha.
Luz interior
Máxima visibilidade a todos os
níveis.
Botões e Manípulos
ergonómicos
Estudados para garantir uma
utilização fácil e segura.

Forno eléctrico Multichef 8
FIM 88 KGP.A
• Cor: Inox
• Forno eléctrico Multichef 8
• Volume útil de 56 litros
• Programação electrónica de tempo
e temperatura (temporizador digital
Easy to Use)
• Ventilação forçada de arrefecimento
• Triplo vidro na porta do forno
• Auto-limpeza por pirólise
• Classe de eficiência energética: A
Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm
EAN 8007842740455

Fornos

Fornos
Classe de eficiência
energética A
Ventilação tangencial
de arrefecimento
Luz interna
Botões e Manípulos
ergonómicos

Forno eléctrico Multichef 7
FIM 734 K.A (IX)

Forno eléctrico Multichef 5
FIMS 51 K.A (AX)
• Cor: Inox Anti-mancha
• Forno eléctrico Multichef 5
• Volume útil de 56 litros
• Conta-minutos
• Ventilação forçada de arrefecimento
• Duplo vidro na porta do forno
• Esmalte Easy Cleaning
• Classe de eficiência energética: A

• Cor: Inox
• Forno eléctrico Multichef 7
• Volume útil de 56 litros
• Programador electrónico com relógio
início/fim de cozedura
• Ventilação forçada de arrefecimento
• Triplo vidro na porta do forno
• Esmalte Easy Cleaning
• Classe de eficiência energética: A

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

EAN 8007842744828

EAN 8007842740424

Forno eléctrico Multichef 5
FIM 51 K.A (BK)

Forno eléctrico Multichef 5
FIM 53 K.A (IX)
• Cor: Inox
• Forno eléctrico Multichef 5
• Volume útil de 56 litros
• Programador electrónico com relógio
início/fim de cozedura
• Ventilação forçada de arrefecimento
• Duplo vidro na porta do forno
• Esmalte Easy Cleaning
• Classe de eficiência energética: A
Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm
EAN 8007842740370

• Cor: Preto
• Forno eléctrico Multichef 5
• Volume útil de 56 litros
• Conta-minutos
• Ventilação forçada de arrefecimento
• Duplo vidro na porta do forno
• Esmalte Easy Cleaning
• Classe de eficiência energética: A

Forno eléctrico Estático
com 4 programas
FIMS 20 K.A (AX)

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm
EAN 8007842740325

• Cor: Inox Anti-mancha
• Forno eléctrico estático com
4 programas
• Volume útil de 60 litros
• Ventilação forçada de arrefecimento
• Duplo vidro na porta do forno
• Esmalte Easy Cleaning
• Classe de eficiência energética: A
Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm
EAN 8007842744811

Placas

Placas
As placas da linha Advance
estão coordenadas
esteticamente com os fornos.
Todas as placas Advance têm
em comum:
Grelhas esmaltadas
divisíveis e laváveis na
máquina de lavar louça
Uma nova forma para
uma máxima facilidade de
limpeza, com uma distância
de 1 cm até à coroa, em
esmalte resistente, divisíveis e
amovíveis.
Queimadores esmaltados
Laváveis na máquina de lavar
louça e duráveis.
Comandos laterais
Uma segurança extra na sua
cozinha

Placa a gás dimensão 60 cm
PIM 640 AST (IX)
• Cor: Inox
• 4 queimadores a gás dos quais
1 Tripla Coroa
• Acendimento electrónico dos
queimadores
• Safe Flame: segurança a gás
• Comandos laterais
Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm
EAN 8007842741803

Placa a gás dimensão 60 cm
PIM 640 AS (IX)
• Cor: Inox
• 4 queimadores a gás
• Acendimento electrónico dos
queimadores
• Safe Flame: segurança a gás
• Comandos laterais
Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm
EAN 8007842741773

Botões ergonómicos
Coordenados com o forno,
fáceis de limpar e de agarrar.

Placas

Placas

Placa a gás dimensão 60 cm
PIM 640 S (IX)

Grelhas esmaltadas
divisíveis e laváveis na
máquina de lavar louça

• Cor: Inox
• 4 queimadores a gás
• Safe Flame: segurança a gás
• Comandos laterais

Queimadores
esmaltados

Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm

Comandos laterais
Botões ergonómicos

EAN 8007842741827

Placa mista dimensão 60 cm
PIM 631 AS (IX)
• Cor: Inox
• 3 queimadores a gás + 1 placa
eléctrica
• Acendimento electrónico dos
queimadores
• Safe Flame: segurança a gás
• Luz de funcionamento da placa
• Comandos laterais
Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm
EAN 8007842741742

Placa eléctrica dimensão 60 cm
PIM 604 (IX)
• Cor: Inox
• 4 placas eléctricas
• Luz de funcionamento da placa
• Comandos laterais
Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm
EAN 8007842741704

características técnicas fornos
FIM 88 KGP.A

FIM 734 K.A

FIM 53 K.A

FIMS 51 K.A

FIM 51 K.A

FIMS 20 K.A
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BK
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•
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A
Gratinado

A
Pastelaria

A
Ventilado

A
Ventilado

A
Ventilado

A
Estático
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Médio

(min.)
(cm2)

48
1150

45,5
1150

46
1150

41
1150

41
1150

42
1150

(°C)
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Modelo

Código EAN
Legenda das cores: IX – Inox, AX - Inox Anti-mancha, BK- Preto
A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.

Fornos de encastre
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•
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•
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•
•
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•
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•
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•
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•
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5
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23
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Cor
Descrição do modelo
Eléctrico
Energy Label*
Classe de eficiência energética numa escala A(baixo consumo) a G (consumos elevados)
Função de aquecimento utilizada para determinar a classe de eficiência
Consumo de energia (referido à carga normalizada):
Função de aquecimento por Convecção Natural
Função de aquecimento por Convecção forçada
Volume útil (litros)
Tipo de forno: Pequeno (12 l < volume < 35 l)
Médio ( 35 l < volume < 65 l)
Grande (65 l < volume)
Tempo necessário para a cozedura carga normal
Superfície da placa maior
Características técnicas
Temperatura máxima (cozedura-limpeza)
Potência grill
Potência máxima absorvida
Alimentação
Cabo de alimentação
Funções de cozedura
Número Programas
Tradicional/estático
Multiníveis
Grill
Gratin
Forno superior
Forno doce
Cozedura rápida
Baixa Temperatura
Pastelaria
Pizza
Freasy cook
Speedy barbecue
Termóstato
Luz termóstato
Limpeza
Limpeza automática por pirólise
Segurança
Ventilação tangencial de arrefecimento
Número de vidros porta forno
Programação
Programação electrónica de tempo e temperatura
Programador electrónico com relógio início e fim de cozedura
Conta-minutos
Acessórios
Número grelhas / número tabuleiros
Dimensões
Largura x Altura x Profundidade
Marca de qualidade

Placa Gás
Modelo
Cor
Descrição do modelo
Tipologia
Gás
Mista
Eléctrica
Características gerais
Nº queimadores a gás, dos quais:
Tripla Coroa
Dupla coroa
Ultrarápidos*
Rápidos*
Semi-rápidos*
Auxiliares*
Safe Flame: segurança gas
Acendimento electrónico
Grelhas da mesa de cozinhar
Predisposição para tampo vidro
Nº Placas em aço fundido, dos quais:
195 mm
180 mm
160 mm
145 mm
Luz de funcionamento das placas
Dimensões
Largura
Profundidade
Altura
Marca de qualidade
Código EAN

características técnicas placas

Placa Mista-Eléctrica

PIM 640 AST

PIM 640 AS

PIM 640 S

PIM 631 AS

PIM 604

IX

IX

IX

IX

IX

•

•

•
•
•

4
1 de 3,25

2 de 1,9
1 de 1
•
•
2 esmaltadas
•

4

4

3

1 de 3
2 de 1,9
1 de 1
•
•
2 esmaltadas
•

1 de 3
2 de 1,9
1 de 1
•

1 de 3
1 de 1,9
1 de 1
•
•
2 esmaltadas
•
1

2 esmaltadas
•

4
2 de 2

(cm)
(cm)
(cm)

1 de 1,5
•

2 de 1,5
•

58
51
3,3
•

58
51
3,3
•

58
51
3,3
•

58
51
3,3
•

58
51
3,3
•

8007842741803

8007842741773

8007842741827

8007842741742

8007842741704

Legenda das cores: IX – Inox
A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

Placas de 60 cm
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