
FOGÃO DE PISO FISCHER 5Q GRAN CHEFF GÁS
MODELOS

26989-59777 - BIVOLT SILVER

Há mais de 50 anos a Fischer está presente nas cozinhas de todo o Brasil, nossa marca tem 
tradição quando o assunto é forno e fogão, fator que nos incentivou a unir todo o nosso 
conhecimento e criar um produto novo, não apenas criar mais um forno e mais um fogão, mas o 
Gran Cheff Fischer.

Modelo com 5 queimadores com tecnologia italiana de alta performance, sendo 1 rápido de 
3000W de potência, é indicado para famílias que buscam agilidade no preparo das refeições e 
primam pela sofisticação e alta qualidade de seus equipamentos. Apresenta mesa de vidro 
temperado, tal como os consagrados cooktops Fischer, referência em todo o Brasil. Suas 
trempes esmaltadas facilitam a limpeza e harmonizam perfeitamente com design do conjunto. O 
forno vem com capacidade 110 Litros, possui esmaltação especial de fácil limpeza, porta com 
vidro duplo que impede a fuga de calor e economiza tempo e energia e dois estágios de abertura, 
o que o torna mais seguro. Possui 2 grades cromadas ajustáveis, deslizantes e removíveis. 
Apresenta luz interna para melhor visualização. Produto certificado pelo INMETRO. 

FORNOS DE EMBUTIR 50 LITROS 
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- Assa, doura, tosta, gratina e aquece

- Lâmpada interna que facilita a visualização dos assados, 

com proteção de vidro;

- Controle de temperatura do forno: 190°C a 300°C;

- Porta com abertura ergonômica;

- Acendimento automático total, seguro, sem riscos de 

queimadura, basta pressionar e girar o manipulador e pressionar 

a tecla;

- Queimadores com tecnologia italiana de alta eficiência e 

durabilidade;

Acabamento

- Mesa de vidro temperado na cor preta;

- Suporte da trempe esmaltado em easy clean preto;

- Trempes esmaltadas com novo design e melhor encaixe 

para as panelas;

- Manipuladores (botões) na cor preto removíveis;

- Fogão com 5 queimadores: 1 queimador rápido (3000W) e

4 queimadores semirrápidos (1830W);

- Forno com 1 queimador (3300W);

- Puxador em alumínio escovado anodizado;

- Laterais em aço pintado silver;

- Porta com vidro duplo serigrafado e amplo visor;

- Perfil frontal pré-pintado silver ;

- Pés que proporcionam maior estabilidade para o seu fogão;
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A Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio reserva-se o direito de alterar estas especificações e características dos produtos 
sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

SAC: 0800 47 3535 ou 0800 729 3535
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Especificações Técnicas

- Tensão: Bivolt

- Potência sistema elétrico: 27,54W em 127V / 27,35W em 220V 

- Potência total dos queimadores + forno: 13,62 kW

- Código EAN Silver: 789 65133 1821-2

- Classificação fiscal: 7321 11 00 Ex 01

- Frequência: 60Hz

- Consumo de gás: 1,024 kg/h

- Corrente 220V: 0,12 A

- Corrente 127V: 0,2 A

- Tipo de gás: GLP ou GN (precisa converter para GN, vide manual de 

instruções)

- Pressão do gás:  

GLP 27,5 mbar = 2,75 kPa 

GN 20 mbar = 2,0 kPa

Capacidade interna do forno: 110 litros

- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)

- Comprimento do cabo de alimentação: 800mm a 1000mm. 

- Dimensões interna do forno (AxLxP): 350x610x515 mm

- Dimensões externas do produto (AxLxP): 932x760x667mm

- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 960x800x690mm

- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 2 unidades

- Empilhamento máximo: 2 unidades

- Peso líquido: 44,20 kg 

- Peso bruto embalado: 47,50 kg 

- Acessórios da embalagem: manual de instruções

FOGÃO DE PISO FISCHER 5Q GRAN CHEFF GÁS

- 2 Grades cromadas, ajustáveis, deslizantes e removíveis;

- Bandeja esmaltada para resíduos  - removível;

- Corpo interno com revestimento especial easy clean de 

fácil limpeza;

- Válvula corta gás;

- Sai de fábrica ajustado para GLP;

- Conversão do gás natural (GN) é gratuita (vide manual 

de instruções);

- Produto Bivolt;

- 1 ano de garantia;

- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 400);

- Classificação energética mesa: A (63%);

- Classificação energética forno: A (43%);


