
 

Panasonic incorpora a cozedura a vapor 
no seu novo forno micro-ondas  

 

 Com um elegante design, o CS894S inclui sensores 

inteligentes e funções simultâneas de convecção e grill  

 Trata-se de um modelo ideal para as famílias com um 

estilo de vida moderno e saudável, que pretendem uma 

experiência de cozinha superior 

 

 

 

 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic lança o novo forno micro-ondas 

CS894S, um modelo de alta gama que, com uma grande variedade de novas 

opções e funcionalidades, resulta perfeitamente para as famílias que procuram 

uma forma rápida e natural de seguir uma alimentação saudável.  

 

Incluindo a última tecnologia do fabricante japonês, este modelo incorpora a 

inovadora função de cozimento a vapor, que permite cozinhar todo o tipo de 

alimentos sem necessidade de acrescentar azeite. O vapor produz-se numa 

caldeira de alta eficiência e passa diretamente para a parte superior do interior do 

micro-ondas. Além disso, o grill divide a zona de cozedura em dois, evitando que o 

vapor se disperse. O resultado é uma cozedura a vapor potente e rápida, que 
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permite reduzir o conteúdo de gordura, reter os sabores e evitar que os alimentos 

sequem.   

 

O novo forno micro-ondas da Panasonic também se destaca por oferecer uma 

grande variedade de funcionalidades, como o modo de convecção, que permite 

cozinhar a dois níveis simultaneamente, o que possibilita ganhar espaço e, 

sobretudo, ganhar tempo. Um circuito integrado que faz circular o ar quente por 

todo o interior do micro-ondas, fazendo assim com que a cozedura seja mais 

rápida e potente, ideal para assar e aquecer grandes quantidades de comida. 

 

Além disso, o CS894S permite a combinação simultânea de diferentes funções. A 

função micro-ondas cozinha os alimentos enquanto que o forno e a grelha 

permitem um acabamento mais crocante. Assim, os alimentos cozinham-se em 

dois terços do tempo que normalmente requeriam.  

 

O botão ‘Turbo-Cook’ em combinação com a função de convecção ou grill, 

adiciona 300W de potência à cozedura, o que melhora a rapidez na preparação 

das receitas sem que isso afete a qualidade ou o sabor dos alimentos.  

 

 
 

Tecnologia de cozedura inteligente  

 

O novo forno micro-ondas de Panasonic incorpora um Sensor de Cozedura 

Inteligente que torna mais fácil do que nunca conseguir o prato perfeito. Em vez de 

ter de se selecionar o tempo, a potência ou o peso, o utilizador só tem que 

selecionar o tipo de comida que quer cozinhar e o sensor interno analisa a 



 

humidade do interior do micro-ondas determinando, de forma exata, quando o 

alimento está no ponto perfeito de cozedura.  

 

O CS894S incorpora, ainda, uma base plana em vez de uma estrutura giratória. A 

base do micro-ondas tem uma antena integrada que roda durante a utilização, 

eliminando a necessidade de que os alimentos girem. Assim, ganha-se 45% de 

área de cozedura em comparação com os micro-ondas tradicionais.  

 

Com vista a facilitar a limpeza, o interior tem placas de auto limpeza na parte 

superior e inferior, além de um revestimento fluórico que evita a aderência de 

salpicos e restos de comida.   

 

 

Uma linha refinada e com estilo 

 

Com dimensões de 494mm x 438mm x 390mm, o novo forno micro-ondas da 

Panasonic apresenta uma linha de design muito contemporânea, com um caixilho 

de aço inoxidável e um puxador altamente ergonómico. Como os fornos 

tradicionais, este modelo inclui uma porta que desce frontalmente.  

 

O utilizador pode controlar o forno micro-ondas através do ecrã LED táctil. As 

opções do menu passam-se uma a uma simplesmente através do deslizar do 

dedo por cima do ecrã, com um pequeno toque, podendo selecionar-se as opções 

desejadas.   

 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

   

 
Sobre a Panasonic 

 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 

eletrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações 

pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera 

agora com mais de 500 empresas em todo o mundo, registando vendas liquidas 

consolidadas de 7,3 mil milhões de yenes (68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, 

finalizado a 31 de Março de 2013. Comprometida na procura de novos valores através da 

inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e um mundo melhor 

para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, visite a página web 

da empresa http://panasonic.net/. 
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