
 

 

    

Novo mNovo mNovo mNovo microicroicroicro----ondas ondas ondas ondas 

Steam Chef

 

A LG Electronics PortugalLG Electronics PortugalLG Electronics PortugalLG Electronics Portugal

(LG) acaba de lançar um 

inovador micro-ondas, o 

Steam Chef, que vai 

revolucionar a forma como 

cozinhamos diariamente. 

Um inovador acessório 

incluído neste microondas, a  

Cúpula Cúpula Cúpula Cúpula dededede    VaporVaporVaporVapor, permite elaborar

cozidos a vapor de carne, peixe ou 

cada alimento.  

 

Com este novo equipamento podemos afastar a ideia de que um micro

serve para aquecer refeições pré

propriedades nutritivas. Tudo isto é desmistificado

autêntico “Chef” que de forma simples cozinha os alimentos

nutricional. 

 

É o equipamento perfeito com

atenção à dieta e a preocupação na criação de pratos leves e saudáveis aumenta.  

Esta grande inovação permite, graças ao conjunto de cozedura a vapor de grandes 

dimensões, criar de forma eficaz e natural a

família. 

 

Todas estas vantagens culinárias

que integram este equipamento

para um reaquecimento crocante dos alimentos

mais versátil e desejado do mercado, 
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Steam Chef promove cozinha saudável     

LG Electronics PortugalLG Electronics PortugalLG Electronics PortugalLG Electronics Portugal 

(LG) acaba de lançar um 

ondas, o 

Steam Chef, que vai 

revolucionar a forma como 

Um inovador acessório 

este microondas, a  

elaborar uma variedade de deliciosos e saudáveis pratos 

de carne, peixe ou legumes, conservando as vitaminas e minerais de 

Com este novo equipamento podemos afastar a ideia de que um micro-ondas apenas 

serve para aquecer refeições pré-elaboradas e que estas perdem as suas 

. Tudo isto é desmistificado com o novo Steam Chef 

que de forma simples cozinha os alimentos respeitando o

com a chegada do Verão, altura em que é dada especial 

atenção à dieta e a preocupação na criação de pratos leves e saudáveis aumenta.  

Esta grande inovação permite, graças ao conjunto de cozedura a vapor de grandes 

de forma eficaz e natural as mais sofisticadas iguarias para toda a 

culinárias resultam das funções tecnologicamente avançadas 

este equipamento. A Cúpula de Vapor e o Prato de Crispy, 

para um reaquecimento crocante dos alimentos, fazem do novo micro-ondas da LG o 

do mercado, que permite realizar um variado conjunto de 
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deliciosos e saudáveis pratos 

as vitaminas e minerais de 

ondas apenas 

elaboradas e que estas perdem as suas 

Chef da LG, um 

respeitando o seu valor 

a chegada do Verão, altura em que é dada especial 

atenção à dieta e a preocupação na criação de pratos leves e saudáveis aumenta.  

Esta grande inovação permite, graças ao conjunto de cozedura a vapor de grandes 

iguarias para toda a 

das funções tecnologicamente avançadas 

Vapor e o Prato de Crispy, utilizado 

ondas da LG o 

realizar um variado conjunto de  



 
 

 

complexas receitas, como quiches

desempenho, devido a uma distribuição uniforme de 

 

Estas e outras características

juntamente com a Taste Saver que conserva ainda mais o sabor natural dos alimentos 

e a Defrost & Grill que se destina a des

 

Com o Steam Chef da LG a culinária caseira vai tornar

 

 

Principais especificações do LG 

• Capacidade: 25 litros 

• Permite a cozedura a vapor

• Cavidade redonda (WaveDOM)

• Interior anti-bacteriano

• Controlo táctil  

• Sistema Intellowave 

• Potência Grill: 1000W Quartz

• Potência micro-ondas: 850W

• Diâmetro do prato: 320mm

• Cor: Inox 

• PVP: 245,14€ 
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quiches de legumes ou peixes ao vapor com um excelente 

desempenho, devido a uma distribuição uniforme de calor. 

características levaram a uma reinvenção do conceito do micro

juntamente com a Taste Saver que conserva ainda mais o sabor natural dos alimentos 

e a Defrost & Grill que se destina a descongelar e grelhar com toda a rapidez.

a culinária caseira vai tornar-se mais criativa e saborosa

LG Steam Chef 

 

Permite a cozedura a vapor  

Cavidade redonda (WaveDOM) 

bacteriano 

Potência Grill: 1000W Quartz 

ondas: 850W 

Diâmetro do prato: 320mm 
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com um excelente 

o conceito do micro-ondas 

juntamente com a Taste Saver que conserva ainda mais o sabor natural dos alimentos 

congelar e grelhar com toda a rapidez. 

saborosa! 

 



 

 
 
 
 
Sobre a LG Electronics em Portugal
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 
– Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communica
– sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 
armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 
informações, por favor, consulte http://lg.com
 
Sobre a LG Electronics 
A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 
mais de 120 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 4
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 
fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano,
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 
como o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 

desportivo global. Para mais informações, visite 
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Sobre a LG Electronics em Portugal 
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 
Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 
sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
ente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

http://lg.com/pt. 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 
mais de 120 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares 
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 
fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e 
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 
mo o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 

desportivo global. Para mais informações, visite o www.lg.com.  
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A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

tions, Business Solutions e Air Conditioning 
sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
ente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 

8,2 mil milhões de dólares 
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 

telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e 
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 
mo o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 
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