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Modelo MSO35 

 

Grandes Volumes 
Esta categoria de micro-ondas é ideal para... 
 
Aplicações: 
- Escolas 
- Estabelecimentos de saúde 
- Buffets 
- Lanchonetes 
- Estádios 
- Supermercados 
- Restaurantes Fast Casual 

 
Descongelamento: 
- Descongela a maioria dos produtos congelados. 

 
Volume de processamento potencial: 
- 10 libras (4,5 kg) de batata vermelha, 5 por hora 
- 8 libras (3,5 kg) de vegetais congelados, 6 por hora 
- 2 libras (1 kg) de camarão, 24 por hora 

Todos os fornos comerciais da ACP, Inc. possuem o suporte 
da nossa Central de Culinária. Ligue para a gente em caso de 
dúvidas sobre o preparo de alimentos, desenvolvimento de 
menu e tempos de cozimento.  
866-426-2621. 
 

 
 

Grandes Volumes 
Micro-ondas Comercial Menumaster Modelo MSO35 
Potência 

 3.500 watts de potência 

 11 níveis de potência para resultados consistentes e 
saborosos para alimentos congelados, refrigerados e frescos 
– do freezer para a mesa em questão de minutos. 

 O exclusivo método de distribuição de energia produz um 
aquecimento superior e uniforme por todo o compartimento 
do forno. 

Fácil de usar 

 O amplo compartimento de 1,6 pé cúbico (45 litros) acomoda 
duas panelas convencionais grandes com 4” de profundidade. 

 Até 100 itens de menu programáveis podem ser utilizados 
para simplificar o cozimento e garantir resultados 
consistentes. 

 Porta USB compatível com pen drives comuns, atualiza a 
programação em segundos. 

 Opções de cozimento em quatro estágios, programáveis com 
um único toque. Reduz o tempo de preparo, o trabalho e o 
desperdício de alimento, ao mesmo tempo garantindo 
resultados consistentes. 

 Os controles são fáceis de usar e requerem treinamento 
mínimo. 

 A tecla quantidade calcula os tempos de preparo corretos 
para duas porções. 

 Sensor automático de tensão elétrica que facilita a instalação. 

 Porta transparente e interior iluminado para monitorar os 
alimentos sem abrir a porta. 

 A prateleira interna de material cerâmico é embutida para 
reduzir os impactos da borda do prato com a prateleira e 
conter derramamentos. 

Manutenção fácil 

 A superfície externa e interna de aço inoxidável facilita a 
limpeza e dá um ar profissional ao equipamento. 

 Fabricada para suportar o ambiente de serviços alimentícios. 

 Filtro de ar magnético frontal fácil de desmontar e limpar. 

 Lembrete de limpeza do filtro para proteger os componentes 
do forno. 

 Suporte 24 horas por dia, todos os dias da semana, do Centro 
de Assistência Técnica ComServ da ACP, Inc., 866-426-2621. 

 Certificação ETL 
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Micro-ondas Comercial Menumaster Modelo MSO35 | Grandes Volumes 

 
 

Especificações  

Modelo MSO35 
Código UPC 728028315813 

Configuração Tampo de bancada 

Sistema de controle Painel de toque com visor 

Teclas de controle 
programáveis 

10 

Configurações programáveis 100 

Tempo de cozimento máximo 60 minutos 

Níveis de potência 11 

Descongelamento Sim, nível de potência 2 

Inserção de tempo manual Sim 

Opção de inserção de tempo Sim 

Distribuição das micro-ondas Antenas na parte superior e inferior 

Magnétrons 4 

Mostrador LCD 

Cozimento por estágios Sim, 4 estágios 

Luz interna Sim, LED 

Abertura da porta Vertical 

Modelo da porta Janela 

Número de fechos 2 

Material da porta Vidro 

Filtro de ar com lembrete Sim 

Empilhável Sim 

Sinal Sim 

Sensor automático de tensão 
elétrica 

Sim 

Configuração para múltiplas 
porções 

Sim, 2 

Dimensões externas A 18⁵/₈” (472) 
L 25⁵/₈” (650) 
P** 23¹/₂” (597) 

Dimensões do compartimento A 9 ⁷/₈” (251) 
L 21” (535) 
P 13” (330) 

Profundidade da porta 33 ¾” (857), abertura vertical 

Espaço útil do compartimento 1,6 pé cúbico (45 litros) 

Acabamento externo Aço inoxidável 

Acabamento interno Aço inoxidável com bandeja cerâmica embutida e 
prateleira removível 

Consumo de energia 5.100 W 

Potência 3.500 W* de micro-ondas 

Fonte de alimentação 208/240V, 60 Hz, 30 A, monofásica 

Configuração do plugue / cabo NEMA 6-30 
5 pés (1,5m) 

Frequência 2.450 Hz 

Peso do produto 146 libras (66 kg) 

Peso com embalagem 161 libras (73 kg) 

Tamanho da caixa da 
embalagem 

C 26 ¼” (667) 
L 30 ¼” (768) 
A 22 ¼” (565) 

 

Especificações 
O micro-ondas comercial com painel de toque de 10 teclas deve ser 
programável, com capacidade de programação de até 100 itens de 
menu, e deve ter capacidade de cozimento automático de até duas 
porções. O timer de cozimento não deve ultrapassar 60 minutos, deve 
realizar contagem regressiva, possuir uma opção de inserção de tempo 
e também um sinal ajustável para indicar o fim do ciclo. O mostrador 
de LCD deve ser retroiluminado. Deve haver 11 níveis de potência, 4 
estágios de cozimento e modo descongelamento a 20% da potência. A 
potência do micro-ondas deve ser de 3.500 watts distribuídos por 
quatro magnétrons, cada um possuindo uma antena giratória para 
garantir um aquecimento uniforme por todo o compartimento. Um 
sensor automático de tensão elétrica deve ter capacidade para 208 e 
240 volts. A porta para serviço pesado deve possuir uma janela com 
vidro temperado e abrir verticalmente para facilitar o acesso. Uma luz 
interna deve facilitar o monitoramento sem a abertura da porta. O 
compartimento grande de 1,6 pé cúbico (45 litros) deve acomodar duas 
panelas convencionais grandes de 4” (102). A prateleira cerâmica 
interna deve ser embutida para reduzir os impactos da borda do prato 
com a prateleira. O forno deve ter acabamento externo e interno de 
aço inoxidável e ser empilhável para melhor aproveitamento do espaço 
do balcão e da prateleira. O forno deve conter um lembrete “limpar 
filtro” como recurso. O forno de micro-ondas deve atender às normas 
do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, às 
normas de segurança da UL e as normas sanitárias da NSF. 
 

Assistência Técnica 
Todos os produtos têm o suporte do Centro de Assistência Técnica 
ComServ da ACP, Inc., 24 horas por dia e 7 dias por semana. 
 

Garantia 
Garantia limitada de 1 ano. 

 
As medidas entre ( ) estão em milímetros. 
* Testado conforme a norma IEC 60705 
** Inclui alça 

 

Vista Frontal 
Folga para instalação: 2” (5,1) no topo e nas laterais 

Vista Lateral                 Vista Traseira 
Desenhos disponíveis na KCL CADlog – techs@kclcad.com 
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