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Flexibilidade e Inovação na sua cozinha

Eletrodomésticos de 
Encastre
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Frigorífico combinado de 
encastre, No Frost, de  
fácil limpeza e sem 
acumulação de gelo.

Descubra a sua nova cozinha

1

Fornos onde pode  
cozinhar dois pratos em  
simultâneo, com 
temperaturas e tempos 
distintos.

2

Micro-ondas encastrável 
com interior em Cerâmica 
Enamel para uma limpeza 
facilitada.

3

Placa de indução com 
zona flexível para se  
adequar às suas 
necessidades.

4

Máquina de lavar a  
loiça de uso flexível  
e intuitivo.

5

Exaustores com  
design minimalista e  
com controlos táteis.

6

1
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Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.
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Dual Cook FlexTM

Cozinhe dois pratos em simultâneo com diferentes temperaturas e tempos de 
cozedura, e poupe energia através de um acesso flexível ao forno.

Um Forno. Várias combinações. Todo o sabor.

Porta Flexível
A porta flexível tem uma dobradiça a meio, para que possa usar o espaço do forno de forma 
mais fácil e eficiente. Pode aceder apenas à parte superior do forno, sem afetar a cozedura da 
zona inferior.

Cozinhe de forma mais eficiente
Pode utilizar facilmente a zona superior e a zona inferior do forno, em simultâneo, e com os 
tempos e as temperaturas de cozedura ideais para cada um dos pratos a preparar. Ou então,  
se for cozinhar pequenas quantidades, pode utilizar apenas a metade superior do forno 
poupando tempo e energia ao aceder a metade do forno através da porta flexível.

FORNO

1) Dual Cook POD  Flexible Cooking 
 p r o d u c t   i n n o v a t i o n  

Cook two dishes simultaneously at different temperatures and time settings 

Half Loading Multi-Cooking Large dish 

Samsung’s new oven gives you the flexibility to cook small or large dishes, or even multiple dishes 
simultaneously at their perfect temperatures. 

• Different temperature  
• Different time setting 
• Odor is not mixed

• Save 21% Energy* 
• Save 22% Time* 

• Cook Large meal without 
removable divider

60350 test protocol (small cakes, convection 155℃, compared to whole compartment). 
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Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.
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FORNO

Dual Cook 

A tecnologia Dual Cook dá-lhe total flexibilidade para cozinhar múltiplos pratos 
em simultâneo, com temperaturas diferentes. A zona superior e inferior do forno 
podem ser usadas de forma independente ou em conjunto, dando flexibilidade 
ao mesmo tempo que poupa energia e tempo. Para utilizar as zonas de forma 
independente basta inserir a divisória e definir as temperaturas e tempos ideais 
para cada receita.

Um Forno. Várias combinações. Todo o sabor.
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COZEDURA
OTIMIZADA

POUPANÇA
DE ENERGIA

GRANDE
CAPACIDADE

Multi-Cozedura

Temperaturas diferentes.
Tempos de cozedura diferentes.

Sem mistura de odores.

Utilização Parcial

A zona superior e inferior podem ser 
usadas separadamente para poupar 
energia (até 21%*) e reduzir o tempo 

(até 22%*).

Grandes Quantidades

Cozinhe alimentos de grandes 
dimensões ou em grandes 

quantidades ao retirar a divisória, 
usando a capacidade total do forno.

*O consumo total de energia é reduzido 20.8% e o tempo de cozedura 21.8% de acordo com resultados de testes internos com base no protocolo de testes IEC- 60350 (bolos pequenos, convecção 155℃, comparado com 
a utilização do compartimento completo). Os níveis de poupança reais vão variar, dependendo do alimento a ser cozinhado, utilização e outros fatores.Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.
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PLACA DE INDUÇÃO

Zona Flexível

A capacidade e flexibilidade na cozinha são fatores de compra importantes. A 
zona flexível foi desenhada para cozinhar múltiplos pratos em simultâneo, e 
para poder ainda usar utensílios de dimensões fora do padrão habitual.

Cozinha que se adapta às diferentes necessidades.

Imagem e características do modelo  NZ64R3747BK. Não aplicável a todos os modelos disponíveis. Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.

Manter Quente
Com o botão “manter quente” 
pode manter a temperatura 
ideal sem cozinhar demais. 
Ideal para quando cozinha 
múltiplos pratos ao mesmo 
tempo.

Controlo deslizante
Painel com controlos táteis para 
definir ou ajustar temperaturas 
de cozedura de forma simples e 
intuitiva. Com 15 níveis de potência 
pode controlar a temperatura de 
forma precisa.
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EXAUSTOR

Filtro de Alumínio Lavável
Capta gorduras e poeiras para evitar um bloqueio no motor  
que impossibilite a circulação de ar. Requer limpeza a  
cada 3/4 semanas e, devido às suas pequenas dimensões, 
pode ainda ser lavado na máquina de lavar loiça.

Design Minimalista

Ideais para qualquer espaço, os Exaustores Samsung foram desenhados para 
manter a sua cozinha mais limpa e arejada. Removem fumo, vapor e ainda 
odores para lhe assegurar o melhor ambiente enquanto cozinha.

O enquadramento ideal na decoração da sua cozinha.

Luzes LED
A luz LED brilhante torna mais fácil visualizar o que está a 
cozinhar ao distribuir a luz uniformemente sobre a placa, 
com baixo consumo e longa duração.

Controlos Táteis
A utilização do exaustor é simplificada com os controlos 
táteis integrados. O painel LED é fácil de ler para que 
consiga ajustar os parâmetros com um simples toque.

Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.
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MICRO-ONDAS

Micro-ondas, uma peça chave na 
rapidez e precisão

O seu design é compatível com os Fornos Samsung*, contribuindo para a 
harmonia da sua cozinha. Desfrute das suas várias funcionalidades para atingir 
os melhores resultados nos seus cozinhados.

Refeições rápidas e saborosas.

Determina a humidade que existe no 
interior do micro-ondas. Desta forma o 
programa e o tempo podem ser ajustados 
automaticamente para obter o cozinhado 
ideal.

A função ‘manter quente’ deixa os 
alimentos na temperatura adequada sem 
cozinhar em excesso. Assim os alimentos 
mantêm-se quentes e saborosos como se 
tivessem sido acabados de cozinhar.

Esta funcionalidade permite “dourar” os 
alimentos para que estes fiquem saborosos 
e apetecíveis. Aumenta o tempo de 
cozedura em 30 segundos para tostar a 
superfície dos seus pratos com o grelhador.

※For training purpose only

① ❶ ❷ ❸
②
③

Q 

Q 

When you cook food, wouldn’t it If you’re preparing lots of dishes, 

❶
❷

❸

※ Sensor model only
※ Grill model only

Sensor de 
Humidade

Manter
Quente

Grelhador
Adicional

* Design do modelo Samsung MG22M8074CT, compatível em dimensões e aspeto exterior com os Fornos Samsung modelos NV75N5671RS e NV75K5571RS.
Nota: Imagem e caraterísticas constantes nesta página são aplicáveis ao modelo MG22M8074CT. Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.
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MOTOR

FRIGORÍFICO

No Frost
Não acumula gelo, por isso não 
é necessário descongelar o 
equipamento. Impede ainda a 
condensação, evitando por isso o 
aparecimento de bolor.

Combinado No Frost

Com o sistema No Frost, o frigorífico evita a criação de gotas de água e não
acumula gelo. Torna-se assim mais fácil fazer a sua limpeza e manter os 
alimentos frescos por mais tempo.

Os seus alimentos frescos por 
mais tempo.

All-Around Cooling
Através do sistema de 
refrigeração All-Around  
Cooling, todas as 
prateleiras e gavetas 
mantêm-se refrigeradas de 
forma uniforme, mantendo 
os alimentos frescos 
durante mais tempo.

Compressor Digital Inverter
O Motor Digital Inverter consegue uma eficiência 
energética elevada, baixos níveis de ruído e 
durabilidade de excelência, apoiada por uma garantia 
de 10 anos.

Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.
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          MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Prática e intuitiva

O tabuleiro de talheres da máquina de lavar loiça encastrável Samsung permite 
organizar e lavar os talheres mais facilmente, deixando mais espaço livre na 
máquina para a restante loiça. O cesto superior, ajustável em altura, dá-lhe a 
possibilidade de colocar loiça de maiores dimensões.

Pequenos detalhes para sua comodidade.

Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.

Tabuleiro de 
Talheres
Para os 
organizar com 
facilidade

Opções para tornar uma lavagem prática
Pode optar pela lavagem Meia Carga para poupar tempo e energia em cargas mais 
pequenas. A opção de Esterilização permite-lhe ainda lavar a altas temperaturas 
(70° C) para eliminar bactérias. O ciclo Expresso poupa tempo em cada lavagem 
(60 min), uma vez que lava e seca os pratos rapidamente. 

Grelhas 
Rebatíveis
Para criar 
espaço 
adicional no 
cesto inferior
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CONHEÇA A GAMA COMPLETA

Imagem ilustrativa. Pode não representar os modelos comercializados.
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Fornos de Encastre
Características

MODELO NV75N5671RS NV75K5571RS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo de Forno Dual Cook Flex Dual Cook

Controlos Controladores Pop-up / Tátil Controladores Pop-up / Tátil

Tipo de display LED (Azul) LED (Azul)

Tipo Vidro na Porta Quádruplo Quádruplo

Material da Cavidade Cerâmica Enamel Cerâmica Enamel

Cor Aço Inoxidável Aço Inoxidável

CAPACIDADE

Capacidade total (ℓ) 75 75

Capacidade da parte Superior / Inferior (ℓ) 34 /32 34 /32

OUTROS

Método de Limpeza Pirolítico Pirolítico

Limpeza a Vapor Sim Sim

Programas Automáticos 50 50

Bloqueio para crianças Sim Sim

Relógio Sim Sim

Temporizador Sim Sim

ACESSÓRIOS

Tabuleiro de forno 1 1

Divisor 1 1

Tabuleiro de grelha 2 2

Calhas telescópicas 1 Nível 1 Nível

  ENERGIA

Classe de Eficiência Energética * A+ A

Classe de Eficiência Energética Zona Superior/Inferior *                  A / A -

DIMENSÕES

Dimensões do Equipamento (L x A x P) mm 595 x 595 x 570 595 x 595 x 566

Dimensões do Nicho (L x A x P) mm 560 x 572 x 549 560 x 572 x 545

Guia de Instalação

NV75N5671RS

NV75K5571RS

Garanta que deixa um intervalo (A) de 
pelo menos 5mm entre o forno e o móvel.

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milímetros (mm).

Mantenha pelo menos 3mm de intervalo 
para que a porta possa abrir e fechar sem 
problemas.
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Placas de Indução
Características

MODELO NZ64R3747BK NZ64M3707AK

CARACTERÍSTICAS GERAIS NZ64R3747BK/UR NZ64M3707AK/UR

Tipo de queimador Indução Indução

Número de zonas 4 (1 Flex) 4

Potência total (kW) 7,2 7,2

Potência Zona Flex (kW) 3 N/A

Tipo de acabamento Biselar Frontal / Corte Corte

Controlos Táteis Deslizantes Táteis Deslizantes

Tipo de display LED (Âmbar) LED (Âmbar)

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

Bloqueio para crianças Sim Sim

Temporizador Sim Sim

Indicador de calor residual Sim Sim

Desligar de segurança automático Sim Sim

Detector automático de panelas Sim Não

DIMENSÕES

Dimensões do Equipamento (L x A x P) mm 590 x 60 x 520 590 x 57 x 520

Dimensões do Nicho (L x P) mm 560 x 490 560 x 490

Guia de Instalação

NZ64R3747BK

NZ64M3707AK

Induction Hob

Installing into the countertop

(unit : mm)

Min. 50

Min. 2.5

Min. 50

560

(unit : mm)

Min. 25

Max. 5 Max. 5

Induction Hob

ventilation gapInsulation Panel

Oven

Min. 2
25

(unit : mm)

 

Min. 3

Min. 50Min. 50

Min. 50 Min. 50

590 520

60
56

560+4
+1

490+4
+1

Planning note

(unit : mm)

 
 

wall

Min. 20
Min. 20

760Min. 25

Air intake

Air exit 2760

 ꞏ The bottom of the hob is equipped with a fan. If there is a drawer under the hob it should not be used to store 
small objects or paper, since they could damage the fan or interfere with the cooling if they are sucked into it.

 ꞏ The safety distance between the sides of the hob and the inner sides of the work surface should be at least 3mm.

 ꞏ The safety distance between the top of this appliance and the cupboard above the this appliance should be at 
least 760 mm.

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milímetros (mm).

R3

560±1

4490±190±1

520
590

Min.600

Min.60

MinMin.5050
20~50

* Distância mínima entre o 
  corte do nicho até à paredecorte do nicho até à parede

** Profundidade máxima de instalação 

**53

*Min.60

SELADO
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Exaustores
Características

MODELO NK36M5060SS NK24M5060SS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo de Instalação Parede Parede

Controlos Tátil Tátil

Tipo de display LED (Azul) LED (Azul)

Número de motores / Ventoinhas 1 / 1 1 / 1

Velocidades de extração 4 4

Cor Aço Inoxidável Aço Inoxidável

POTÊNCIA DE EXTRAÇÃO

Extração máxima em modo normal (㎥/hr) 531 531

Extração em modo intensivo (㎥/hr) 668 668

OUTROS

Nível de Ruído (normal) 70 dBA 70 dBA

Nível de Ruído (modo intensivo) 75 dBA 75 dBA

Luzes do Exaustor LED (2*2,5W) LED (2*2,5W)

Filtro do Exaustor Alumínio lavável, filtro de carvão Alumínio lavável, filtro de carvão

ENERGIA

Classe de Eficiência Energética B B

DIMENSÕES

Dimensões do Equipamento (L x A x P) mm 900 x mín. 619 - máx. 1147 x 450 600 x mín. 619 - máx. 1147 x 450

Guia de Instalação

NK36M5060SS
NK24M5060SS

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milímetros (mm).*As escalas de eficiência energética dos modelos nesta página  variam entre A+ (o mais eficiente) e F (o menos eficiente).

Encaixe na parede Filtro
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Micro-Ondas
Características

MODELO MG22M8074CT FG87SST
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Capacidade (litros) 22 23

Potência do microondas (W) 850 800

Potência do Grill Superior (W) 1100 1100

Display LED (Azul) LED

Comandos electrónicos Sim Sim

Controlos Tátil Tátil

Abertura da porta Lateral (Botão) Lateral (Botão)

Cor Aço Inoxidável Inox

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Níveis de potências 6 6

Descongelação Rápida (Quick Defrost) O O

Cozedura Automática (Auto Cook) O O

Um Minuto / 30 Segundos Adicionais O O

Cozedura com Sensor (Sensor Cook) O X

Manter Quente (Keep Warm) O X

Limpeza a Vapor (Steam Clean) X O

Modo Eco O O

Programador (minutos) 99 99

Chave de segurança electrónica O O

Prato de Tostar (Crusty Plate) O O

Grelha em metal O O

Material da Cavidade Cerâmica Enamel Cerâmica Enamel 

Material do prato giratório Vidro Vidro

Ligar/desligar sinal sonoro O O

Sinal sonoro de fim de programa O O

DIMENSÕES

Dimensões da Cavidade (L x A x P) mm 330 x 224 x 292 330 x 211 x 324

Dimensões do Produto sem moldura (L x A x P) mm - 489 x 275 x 392

Dimensões do Produto com moldura (L x A x P) mm 595 x 380 x 320 595 x 380 x 392

Dimensões do Nicho (L x A x P) mm 564 x 362 x 550 564 x 362 x 550

Guia de Instalação

MG22M8074CT

FG87SST

in

in

in
in **362

**564

380

595

181818

50

Min.50

550

Min.850

in

in

in
in **362

Min.850

**564

380

595

50

Min.50

550

18

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milímetros (mm).X - Não / O - Sim
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Frigorífico
Características
MODELO BRB260134WW
 CAPACIDADE
Capacidade Líquida Total (ℓ) 267
Capacidade Líquida do Congelador (ℓ) 72
Capacidade Líquida do Frigorífico (ℓ) 195
 CARACTERÍSTICAS DE REFRIGERAÇÃO
No Frost Sim
Sistema de refrigeração All Around Cooling
 CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Display Interno
Pegas Integradas
Modo férias Sim
Portas reversíveis Sim
Cor Branco
 CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO
Número Total de Gavetas 2
Número Total de Prateleiras 4
Número Prateleiras Vidro Temperado 4
Prateleira para Garrafas Sim
Número Total de Compartimentos Porta 5
Luz Interior LED
Suporte para ovos Sim
CARACTERÍSTICAS DO CONGELADOR
Sistema de produção de gelo Cuvete
Número Total de Prateleiras 1
Número Prateleiras Easy Slide 1
Número de Gavetas 2
Função Power Freeze Sim
OUTROS
Compressor Digital Inverter Sim
ENERGIA
Classe de Eficiência Energética A++
Nível de ruído 38 dBA
DIMENSÕES
Dimensões Mínimas do Nicho (L x A x P) mm 555 x 1778 x 560
Dimensões recomendadas do Nicho (L x A x P) mm 562 x 1780 x 580
Dimensões do Equipamento (L x A x P) mm 540 x 1775 x 550

*As escalas de eficiência energética dos modelos nesta página variam entre A+++ (o mais eficiente) e D (o menos eficiente).

Guia de Instalação

BRB260134WW
3

317
80

±2

A : Parte inferior do painel frontal
B : Parte superior do painel frontal

Painel da porta do BRB2601* / Tipo Fixo (Vista Lateral)

A

B B

A

10
76

+B
(M

ax
.)

10
63

+B
(M

in
.)

69
6+

A
(M

in
. )

70
9+

A
(M

ax
. )

Min. 590

240

Min. 560 Min. 580

240

Profundidade Mínima do Compartimento

1780±2

Min. 555~562

Min.
200cm2

540±2550±2

Min. 560~580

500

40

Max. 19

1775±2971

735671621

 Min. 200cm2

 Min.
200cm2

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milímetros (mm).
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Máquina de Lavar Loiça
Características
MODELO DW60M6050BB
CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo de Painel Oculto (LED Azul) / Membrana

Capacidade (Conjuntos) 14

Eficiência Energética A++

DESEMPENHO

Consumo por Ciclo  (kW/h) / Anual (kWh/Ano) 0,93 / 266

Eficiência de Lavagem / Secagem A / A

Sistema de Secagem Condensação

Consumo de Água por ciclo / anual (ℓ) 10,5 / 2940

Nível de Ruído (dBA) 44

PROGRAMAS

Intensivo Sim

Automático (sensor de sujidade) Sim

Expresso Sim

Eco Sim

Rápido Sim

Delicado Sim

Pré-Lavagem Sim

OPÇÕES

Programação de Início Diferido Sim

Meia Carga Sim

Esterilização Sim

Multi-em-1 Sim

Segurança para crianças Sim

INTERIOR

Cavidade Aço Inox

Braços de Lavagem 3

Cesto Superior c/ Altura Ajustável Sim (Auto)

Suporte de Copos Rebatível Sim

Grelhas Rebatíveis / Amovíveis (Cesto Inferior) Sim

Tabuleiro de Talheres Sim

DIMENSÕES

Dimensões do Equipamento (L x A x P) mm 598 x 815 x 550

Dimensões do Nicho (L x A x P) mm 600(mín.) x 820~870 x 580(mín.) 

* Painel decorativo não incluído.

Guia de Instalação

DW60M6050BB

Min.815

(Excluindo o 
painel da porta)

550
598

600

90

45

83

* A altura é ajustável 
   entre 0 e 50

Min.670
Max.720

*
*

Min.815
Max.865

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milímetros (mm).

* 

As escalas de eficiência energética dos modelos nesta página variam entre A+++ (o mais eficiente) e D (o menos eficiente).
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Saiba mais em:

www.samsung.com/pt

SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA S.A.
Lagoas Park – Edifício 5B – Piso 4
2740-245 Porto Salvo – Portugal
www.samsung.com/pt

Linha Azul: 808 20 7267
Dias Úteis de Segunda a Sexta-Feira das 9h às 20h


