
FULL STEAM

Todos os métodos de cozedura num único forno.

Assar, cozer, gratinar, cozinhar em vácuo, ou como preferir. O 
FullSteam combina todos os métodos de cozedura – CircoTherm®, 
VarioSteam® ou 100 % vapor, num único forno de 45 ou 60 cm. 
Poderá utilizar o vapor, quando fizer assados, para que fiquem 
dourados por fora e suculentos por dentro, ou então, cozinhar 
legumes ou peixe na função sous-vide, conservando o seu aspeto  
e todas as suas vitaminas. 

VARIO STEAM®

O vapor necessário, no momento certo.

Os fornos VarioSteam® produzem vapor em momentos 
específicos da cozedura, com intervalos diferentes e 
diversas intensidades. Assim, conseguirá obter resultados 
mais suculentos e um aspeto mais apetecível, sobretudo 
em assados, pães e bolos. Além disso, alguns modelos 
oferecem receitas já programadas e um sistema de limpeza 
por pirólise, para que seja ainda mais fácil limpá-los e 
utilizá-los novamente.

TERMO SONDA

Assados cozinhados no ponto.

A tecnologia de cozedura NEFF permite-lhe atingir o ponto 
perfeito nos seus assados, que é nada mais nada menos que... 
o seu ponto preferido! Graças à termo sonda MultiPoint, que 
mede a temperatura em três pontos distintos do alimento, 
o tempo de cozedura ajusta-se com a máxima precisão 
para alcançar a temperatura interior desejada, garantindo 
resultados incríveis.

FullSteamFullSteam

VaVarrioSioStteeaamm®®
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Este sistema de cozedura gera um calor envolvente 
que se distribui de forma homogénea por todo o 
forno. Graças a essa distribuição de calor, bastam 
160 °C para preparar praticamente todos os 
pratos. Além disso, a circulação de ar quente 
permite-lhe continuar a cozinhar até três receitas 
diferentes; inclusive, pode introduzir um quarto 
tabuleiro com alimentos com pouca altura, por ex., 
focaccia, para preparar um menu mais completo.

CIRCO THERM® 
Calor envolvente.

SLIDE & HIDE®

O melhor sistema de abertura de fornos.

A sua ergonomia notável permite abrir e fechar 
a porta por meio do puxador SLIDE®, permitindo 
aceder ao interior do forno graças à porta HIDE®, 
que fica totalmente oculta sob o forno. Além disso, 
para fechar a porta com mais suavidade, todos os 
modelos SLIDE & HIDE® dispõem de uma abertura 
silenciosa SoftHide®. Quer mais conforto? Acrescente 
a tudo isto o poder da autolimpeza pirolítica 
disponível em alguns modelos.

HIDE®

O melhor sistema de abertura 
de fornos.

Um sistema exclusivo NEFF que facilita 
a abertura do forno. Para aceder ao 
interior do forno e cozinhar de forma mais 
cómoda, a porta fica oculta debaixo do 
forno, com o puxador de abertura no lado 
exterior.
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NOVO DESIGN COM  
A DISTINÇÃO DE SEMPRE.

Os seus eletrodomésticos vão surpreende-lo.
Eletrodomésticos com características únicas e que transformam os seus 
dias, em apaixonantes aventuras na cozinha, merecem ser alvo de atenção 
e mudança. Novos materiais de qualidade premium e cor distinta oferecem 
agora uma nova forma de olhar para os seus eletrodomésticos. Sim, 
porque são muito mais do que simples equipamentos de cozinha. Mas isso, 
você já sabe.  Agora queremos que se veja.

1  Com excepção do micro-ondas C17UR02G0 e máquina de café C17KS61G0.

AUTOLIMPEZA PIROLÍTICA

Os fornos pirolíticos NEFF limpam o forno de forma automática e segura. Basta 
selecionar a função de autolimpeza pirolítica. A temperatura sobe até aos 500 
ºC, os resíduos orgânicos decompõem-se em CO2 e os resíduos inorgânicos são 
reduzidos a cinzas. Antes de se iniciar o processo de pirólise, as grelhas 
e os tabuleiros devem ser retirados, exceto se o acessório de 3 níveis 
Z12TF36X0 estiver instalado.  
Quando a autolimpeza terminar, basta passar um pano  
húmido para que o interior do forno fique impecável.

PPiriróóllisEisE

COMBINAÇÕES PARA UMA 
COZINHA PERFEITA

Horizontal, vertical e esteticamente impecável.

A combinação horizontal de forno e forno compacto, um deles com função 
vapor, juntamente com a gaveta vácuo, oferece inúmeras possibilidades para 
concretizar as suas melhores ideias. 
Adicionalmente, qualquer combinação em uma coluna de 60 ou 105 cm de 
altura é visualmente perfeita, graças aos acessórios Seamless Combinations 
disponíveis para modelos com perfis inox laterais de 24 mm.

Forno de 45 cm (1) 
+ Forno de 60 
cm + acessório 
Seamless.

Forno de 45 cm (1) 
+ Gaveta  
+ acessório 
Seamless.

EASY CLEAN®

Com o forno frio, basta verter um pouco de água e umas gotas 
de detergente líquido na parte inferior do forno e iniciar o 
programa de limpeza, fazendo com que o líquido se evapore e 
amoleça a sujidade. Uma vez terminado o programa, vai ser mais 
fácil retirar a sujidade.

EasyClean®EasyClean®
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FUNÇÕES DOS FORNOS

Ao combinar as diferentes inovações e exclusivas funções que os fornos NEFF oferecem, vai 
encher a sua cozinha com possibilidades e ideias com as quais poderá libertar a sua veia criativa 
de forma mais eficiente.

FULL STEAM
Permite cozinhar com 100% de vapor combinado com o desempenho 
elevado do sistema de aquecimento CircoTherm® exclusivo.

VARIO STEAM®

Permite acrescentar três níveis de intensidade de vapor às funções 
de cozedura dos fornos NEFF.

SOUS-VIDE
Permite cozinhar sous-vide, a uma temperatura baixa e constante, 
para obter sabores intensos e alimentos com um aspeto magnífico. 

CIRCO THERM® 
Sistema de aquecimento através do qual poderá preparar diversos 
pratos em simultâneo, até quatro níveis diferentes.

CIRCO THERM® SUAVE
Esta função com ar quente permite cozinhar num único nível, para 
otimizar o consumo de energia.

COZINHAR A BAIXA TEMPERATURA 
É ideal para que a carne fique extraordinariamente tenra.

MANTER QUENTE
Esta função permite manter os pratos cozinhados a temperaturas 
entre os 60 e 120 °C. Assim, mantêm-se quentes e saborosos durante 
mais tempo antes de serem servidos.

CIRCO THERM® INTENSIVO 
Combina o sistema CircoTherm® com calor inferior, para que a sua 
pizza fique saborosa e crocante.

THERMO GRILL®

Função que combina alternadamente o CircoTherm® e o grill.
Os alimentos ficam crocantes por fora e suculentos por  
dentro em tempo recorde. 

Sous-Vide

VarioSteam®
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COM UM FORNO NEFF             
É FÁCIL TER TUDO

SOB CONTROLO
LEVEDAR
Esta função é ideal para levedar massas e para 
preparar iogurte caseiro.

COZER PÃO
Função inovadora que transforma a sua cozinha 
numa padaria. Para obter ainda melhores 
resultados, combine com o acessório especial da 
pedra de pizza Z1913X0.

AQUECER LOIÇA
Comida de primeira categoria deve ser servida de 
preferência em loiça aquecida. Por isso, a NEFF 
criou esta função.

CALOR INFERIOR
Função que pode ser regulada de forma 
independente, especialmente concebida para 
cozinhar souflés, bem como bolos e massas com 
uma base crocante.

CALOR SUPERIOR E INFERIOR
Esta função é perfeita para todo o tipo de 
receitas clássicas.

GRILL 
O grill normal é ideal para gratinar doses 
individuais ou pequenas quantidades.

GRILL DE AMPLA SUPERFÍCIE
Ideal para gratinar grandes porções de carne, 
peixe, etc.

DESCONGELAR 
Permite descongelar de forma rápida e 
homogénea bolos ou alimentos congelados.

7



FORNOS VARIO STEAM® PIROLÍTICOS

B58VT68G0

FORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® 
COM SISTEMA DE VAPOR

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Home Connect.
2  Display TFT 5,7” com imagens a cor.
2  FullTouch control.
2  Termo sonda MultiPoint.
2  Sistema de iluminação NeffLight® por LED.
2  Railes VarioClou® Comfort (1 nível), 

extraíveis a 100% e de fácil acesso.
2  14 funções de aquecimento + 2 de vapor.
2  CircoTherm®.
2  Função VarioSteam® com 3 níveis de 

intensidade.
2  Autolimpeza Pirolítica.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

B48FT68G0

FORNO FULL STEAM: CIRCO THERM®  
E 100 % VAPOR

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Home Connect.
2  Display TFT 5,7” com imagens a cor.
2  FullTouch control.
2  Termo sonda MultiPoint.
2  Sistema de iluminação NeffLight® por LED.
2  Railes VarioClou® Comfort (1 nível), 

extraíveis a 100% e de fácil acesso.
2  13 funções de aquecimento + 5 de vapor.
2  Função especial cozedura sous-vide.
2  CircoTherm®.
2  Função VarioSteam® com 3 níveis de 

intensidade.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

B47FS22G0

FORNO FULL STEAM: CIRCO THERM®  
E 100 % VAPOR

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Home Connect.
2  Display TFT 4,1” com imagens a cor. 
2  Shift control.
2  Iluminação LED no interior.
2  12 funções de aquecimento + 4 de vapor. 
2  CircoTherm®.
2  Função VarioSteam® com 3 níveis de 

intensidade.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

FORNOS FULL STEAM

B57VS22G0

FORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® 
COM SISTEMA DE VAPOR

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Home Connect.
2  Display TFT 4,1” com imagens a cor. 
2  Shift control.
2  Iluminação LED no interior.
2  13 funções de aquecimento + 2 de vapor. 
2  CircoTherm®.
2  Função VarioSteam® com 3 níveis de 

intensidade.
2  Autolimpeza Pirolítica.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

SOUS-VIDE SOUS-VIDEEnergia

D
Perfil (mm)

24
Perfil (mm)

24

Perfil (mm)

24

Slide&Hide® Home Connect Home Connect

Home Connect

Termo sonda
MultiPoint

Easy Clean

CircoTherm®

CircoTherm®

CircoTherm®

Vario Steam® VarioClou® Comfort

Full Steam

NeffLight®

Energia

D
Slide&Hide®

Easy CleanVario Steam®

Full Steam

Pirólise Easy Clean

Energia

D
Slide&Hide® Vario Steam®

Informação de etiqueta energética segundo Regulamento delegado (UE) N. 65/2014.
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente).

FORNOS VARIO STEAM®

B47VR22G0

FORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® 
COM SISTEMA DE VAPOR

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Display TFT 2,5” com textos. 
2  Shift control.
2  Iluminação LED no interior.
2  12 funções de aquecimento + 2 de vapor.
2  CircoTherm®.
2  Função VarioSteam® com 3 níveis de 

intensidade.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

Perfil (mm)

24
CircoTherm®

Energia

D
Slide&Hide® Easy CleanVario Steam®

B4AVM4HH0

FORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® 
COM SISTEMA DE VAPOR

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®.
2  Home Connect.
2  Display LCD (branco).
2  Comandos ocultáveis.
2  Termo sonda com 1 ponto de medição.
2  Railes VarioClip (1 nível) com função stop 

e de fácil acesso.
2  8 funções de aquecimento + 1 de vapor.
2  CircoTherm®.
2  Função VarioSteam® com 3 níveis de 

intensidade.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

Perfil (mm)

36
Home Connect

CircoTherm®

Energia

Slide&Hide® Easy CleanVario Steam®

Perfil (mm)

24
Home Connect

CircoTherm®

Energia

Slide&Hide®

Pirólise Easy Clean

Vario Steam® Termo sonda
MultiPoint

VarioClou® Comfort NeffLight®

NOVO NOVO

NOVO NOVO

NOVO
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B47CS22G0

FORNO CIRCO THERM®

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Home Connect.
2  Display TFT 4,1” com imagens a cor. 
2  Shift control.
2  Railes VarioClou® Comfort (1 nível), 

extraíveis a 100% e de fácil acesso.
2  13 funções de aquecimento.
2  CircoTherm®.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

FORNOS CIRCO THERM®

Energia

Home Connect

CircoTherm®

Slide&Hide® Easy CleanVarioClou® Comfort

Perfil (mm)

24

B17CR22G0

FORNO CIRCO THERM®

2  Display TFT 2,5” com textos. 
2  Shift control.
2  12 funções de aquecimento.
2  CircoTherm®.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

Energia

D
CircoTherm® Easy Clean

Perfil (mm)

24

B3ACE4AN0

FORNO CIRCO THERM®

2  Sistema de abertura HIDE®.
2  Display LCD (branco).
2  Comandos ocultáveis.
2  7 funções de aquecimento.
2  CircoTherm®.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.Energia

CircoTherm® Easy Clean

Perfil (mm)

36

NOVO NOVO

FORNOS CIRCO THERM® PIROLÍTICOS

B57CR22G0

FORNO CIRCO THERM®

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Display TFT 2,5” com textos. 
2  Shift control.
2  12 funções de aquecimento.
2  CircoTherm®.
2  Autolimpeza Pirolítica.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

B58CT68G0

FORNO CIRCO THERM®

2  Sistema de abertura SLIDE & HIDE®, com 
sistema de amortecimento SoftHide®.

2  Home Connect.
2  Display TFT 5,7” com imagens a cor.
2  FullTouch control.
2  Sistema de iluminação NeffLight® por LED. 
2  15 funções de aquecimento.
2  CircoTherm®.
2  Autolimpeza Pirolítica.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

Perfil (mm)

24
Perfil (mm)

24
Home Connect CircoTherm®Slide&Hide®

NeffLight® Pirólise Easy Clean

Vario Steam® Slide&Hide® CircoTherm® Pirólise Easy Clean

Energia

D
Energia

D

Perfil (mm)

36
Perfil (mm)

36
Energia Energia

CircoTherm® Easy Clean Easy CleanPirólise Pirólise

Informação de etiqueta energética segundo Regulamento delegado (UE) N. 65/2014.
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente).

B6ACM7AH0 L2ACH7MN0

FORNO CIRCO THERM® FORNO MULTIFUNÇÕES: LARGURA 90 CM

2  Sistema de abertura HIDE®.
2  HomeConnect.
2  Display LCD (branco).
2  Comandos ocultáveis.
2 Termo sonda com 1 ponto de medição.
2  8 funções de aquecimento.
2  CircoTherm®.
2  Autolimpeza Pirolítica.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

2  Display LCD (branco).
2  Comandos ocultáveis.
2  Railes VarioClip (1 nível) com função stop 

e de fácil acesso.
2  8 funções de aquecimento.
2  Autolimpeza Pirolítica.
2  Sistema de limpeza EasyClean®.

NOVO

Home Connect

NOVO NOVO
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