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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

GELADEIRA FROST FREE | 375 LITROS
BRM44

Design sofisticado e grande capacidade 
para armazenar os alimentos. 
O compartimento latas e long necks 
se encaixa perfeitamente no freezer 
ou na geladeira, possibilitando gelar 
as bebidas de forma eficaz.
E o compartimento Extrafrio gela 
as bebidas mais rápido, além de 
conservar melhor frios e laticínios.

Disponível  
nas cores:

Inox
BRM44HK

1.
76

0 
m

m

755 mm
621 mm

LATAS E LONG NECKS
Compartimento especial para 

gelar rápido suas bebidas. 
Ele pode ser encaixado tanto no 

freezer como no refrigerador para 
gelar a cerveja ou o refrigerante, 

com um espaço perfeito para 
3 garrafas long neck ou 6 latas.

COMPARTIMENTO 
EXTRAFRIO

Gele as bebibas mais rápido e 
conserve melhor frios e laticínios.

FRESH ZONE
Suas frutas e verduras 

organizadas e conservadas 
por mais tempo com o 

sistema Fresh Zone.

• Acesso rápido
• Temperos

OUTROS DIFERENCIAIS
Medidas (A x L x P – mm) 1.760 x 621 x 755

Peso sem embalagem (kg) 58

Capacidade líquida geladeira (L) 288

Capacidade líquida congelador (L) 86

Capacidade líquida total (L) 375

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 54 

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Branca
BRM44HB



REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

GELADEIRA FROST FREE | 375 LITROS
BRM45

Design sofisticado e grande capacidade 
para armazenar os alimentos. O painel 
eletrônico dá acesso a funções, como Turbo 
Freezer, Festa, Compras e Férias. Conta 
com Espaço Adapt, que permite ajustar a 
prateleira para armazenar itens de diversos 
tamanhos, além do compartimento Latas e 
Long Necks, que se encaixa perfeitamente 
no freezer ou na geladeira e possibilita 
gelar as bebidas de forma eficaz.

Disponível  
nas cores:

Branca
BRM45HB

Inox
BRM45HK

1.
76

0 
m

m

755 mm
621 mm

• Gavetão de legumes Fresh Zone
• Acesso rápido
• Temperos

OUTROS DIFERENCIAIS
Medidas (A x L x P – mm) 1.760 x 621 x 755

Peso sem embalagem (kg) 58

Capacidade líquida geladeira (L) 288

Capacidade líquida congelador (L) 86

Capacidade líquida total (L) 374

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

LATAS E LONG NECKS
Compartimento especial para 

gelar rápido suas bebidas. 
Ele pode ser encaixado tanto no 

freezer como no refrigerador para 
gelar a cerveja ou o refrigerante, 

com um espaço perfeito para 
3 garrafas long neck ou 6 latas.

COMPARTIMENTO 
EXTRAFRIO

Gele as bebibas mais rápido e 
conserve melhor frios e laticínios.

ESPAÇO ADAPT
Prateleira com múltiplas 

combinações possíveis para 
armazenar itens de diversos 

tamanhos na porta de sua geladeira.
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

GELADEIRA FROST FREE | 400 LITROS
BRM54

Possui o exclusivo compartimento 
Freeze Control, que conserva carnes 
por até 5 dias sem congelar* 
e deixa bebidas e laticínios na 
temperatura ideal. Design melhor 
avaliado pelo consumidor em 
pesquisa quantitativa.* 

Disponível  
nas cores:

Branca
BRM54HB

Inox
BRM54HK

1.
84

7 
m

m

755 mm
621 mm

*Projeto Compass (Out–2015): 1.150 entrevistas face a face com mulheres que  
compraram a categoria nos últimos 12 meses ou pretendem comprar nos próximos  
6, das classes A,B e C, de 25 a 65 anos, em 17 grandes cidades.
**Respeitada a data de validade impressa na embalagem.

TWIST ICE
Com o Twist Ice, desenforme o 

gelo facilmente e armazene-o em 
um recipiente portátil e prático.

FREEZE CONTROL
Compartimento que permite programar 

diferentes funções, de acordo com a 
sua necessidade. Conserve carnes por 

até 5 dias sem congelar** 
 e deixe tanto bebidas como frios e 

laticínios na temperatura ideal. 

• Gavetão de legumes Fresh Zone
• Latas e Long Necks
• Painel eletrônico

OUTROS DIFERENCIAIS

Medidas (A x L x P – mm) 1.847 x 621 x 755

Peso sem embalagem (kg) 66

Capacidade líquida geladeira (L) 311

Capacidade líquida congelador (L) 89

Capacidade líquida total (L) 400

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 57

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

ESPAÇO ADAPT
Prateleiras com múltiplas 

combinações possíveis para 
armazenar itens de diversos 

tamanhos na porta de sua geladeira.
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Medidas (A x L x P – mm) 1.840 x 725 x 701

Peso sem embalagem (kg) 80

Capacidade líquida geladeira (L) 353

Capacidade líquida congelador (L) 109

Capacidade líquida total (L) 462

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 65

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

GELADEIRA FROST FREE | 462 LITROS
BRM56

Conta com a função Turbo Ice – gelo 
mais rápido sempre que precisar, com 
aviso de quando está pronto. Vem 
também com Twist Ice Advanced, 
Espaço Adapt e compartimento Turbo 
Control. Design melhor avaliado pelo 
consumidor em pesquisa quantitativa.* 

TURBO CONTROL
Compartimento Extrafrio 

bipartido com função turbo, que 
permite aumentar a potência em 
um dos lados para gelar bebidas 
e sobremesas ainda mais rápido.

TWIST ICE ADVANCED
O exclusivo sistema Twist Ice Advanced 
permite abastecer as formas de gelo de 
um jeito inteligente, evitando molhar o 
chão da cozinha, além de desenformar 

o gelo facilmente e armazená-lo em um 
recipiente portátil e prático.

TURBO ICE
Tenha gelo mais rápido 

sempre que precisar.

REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Branca
BRM56AB

Inox
BRM56AK

1.
84

0 
m

m

701 mm
725 mm

Disponível  
nas cores:

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

• Espaço Adapt
• Latas e Long Necks
• Painel eletrônico

OUTROS DIFERENCIAIS

*Projeto Compass (Out–2015): 1.150 entrevistas face a face com mulheres que  
compraram a categoria nos últimos 12 meses ou pretendem comprar nos próximos  
6, das classes A B e C, de 25 a 65 anos, em 17 grandes cidades.
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

GELADEIRA FROST FREE | 500 LITROS
BRM57

Conta com a função Turbo Ice – gelo  
mais rápido sempre que precisar, com 
aviso de quando está pronto.  
Vem também com Twist Ice Advanced,  
Espaço Adapt e compartimento Turbo 
Control. Design melhor avaliado pelo 
consumidor em pesquisa quantitativa.*

Disponível  
nas cores:

Branca
BRM57AB

Inox
BRM57AK

1.
94

0 
m

m

701 mm
725 mm

TURBO CONTROL
Compartimento Extrafrio 

bipartido com função turbo, que 
permite aumentar a potência em 
um dos lados para gelar bebidas 
e sobremesas ainda mais rápido.

TWIST ICE ADVANCED
O exclusivo sistema Twist Ice Advanced 

permite abastecer as formas de gelo de 
um jeito inteligente, evitando molhar o 
chão da cozinha, além de desenformar 

o gelo facilmente e armazená-lo em um 
recipiente portátil e prático.

TURBO ICE
Tenha gelo mais rápido 

sempre que precisar.

OUTROS DIFERENCIAIS
Medidas (A x L x P – mm) 1.940 x 725 x 701

Peso sem embalagem (kg) 82

Capacidade líquida geladeira (L) 396

Capacidade líquida congelador (L) 104

Capacidade líquida total (L) 500

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 69

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

• Espaço Adapt
• Latas e Long Necks
• Sorveteira
*Projeto Compass (Out–2015): 1.150 entrevistas face a face com mulheres que  
compraram a categoria nos últimos 12 meses ou pretendem comprar nos próximos  
6, das classes A B e C, de 25 a 65 anos, em 17 grandes cidades.
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

Possui o exclusivo compartimento 
Freeze Control Advanced, com controle 
de temperatura independente, que 
permite programar funções de acordo 
com a sua necessidade. Conta ainda com 
Turbo Ice. Design melhor avaliado pelo 
consumidor em pesquisa quantitativa.*

Disponível  
nas cores:

Branca
BRM59AB

Inox
BRM59AK

1.
98

0 
m

m

701 mm
725 mm

*Projeto Compass (Out–2015): 1.150 entrevistas face a face com mulheres que  
compraram a categoria nos últimos 12 meses ou pretendem comprar nos próximos  
6, das classes A B e C, de 25 a 65 anos, em 17 grandes cidades.
**Respeitada a data de validade impressa na embalagem.

TWIST ICE ADVANCED
O exclusivo sistema Twist Ice 
Advanced permite abastecer 

as formas de gelo de um jeito 
inteligente, evitando molhar o chão 
da cozinha, além de desenformar o 

gelo facilmente e armazená-lo em 
um recipiente portátil e prático.

TURBO ICE
Tenha gelo mais rápido 

sempre que precisar.

FREEZE CONTROL 
ADVANCED

Conserve as carnes por até 10 dias sem 
congelar**, resfrie o compartimento 
em até -4 °C para deixar a cerveja no 

ponto ideal ou utilize a função Frios 
e Laticínios para conservar melhor 

alimentos mais perecíveis. 

• Espaço Adapt
• Latas e Long Necks
• Adega

• Cooling Control
• Taças Nevadas
• Sorveteira

OUTROS DIFERENCIAIS

Medidas (A x L x P – mm) 1.980 x 725 x 701

Peso sem embalagem (kg) 85

Capacidade líquida geladeira (L) 374

Capacidade líquida congelador (L) 104

Capacidade líquida total (L) 478

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 66

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

GELADEIRA FROST FREE | 478 LITROS
BRM59
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

*Projeto Compass (Out–2015): 1.150 entrevistas face a face com mulheres que  
compraram a categoria nos últimos 12 meses ou pretendem comprar nos próximos  
6, das classes A B e C, de 25 a 65 anos, em 17 grandes cidades.

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

Tem refrigerador em cima e freezer 
embaixo, deixando os alimentos 
mais utilizados sempre à mão. Com 
a função Turbo Ice, faça gelo mais 
rápido sempre que precisar.  
O modelo conta ainda com Twist Ice 
Advanced e Espaço Adapt. Design 
melhor avaliado pelo consumidor 
em pesquisa quantitativa.*

Disponível  
nas cores:

Branca
BRE57AB

Inox
BRE57AK

1.
84

0 
m

m

701 mm
725 mm

ESPAÇO ADAPT
Prateleiras com múltiplas 

combinações possíveis 
para armazenar itens de 

diversos tamanhos na 
porta de sua geladeira.

TWIST ICE ADVANCED
O exclusivo sistema Twist Ice 
Advanced permite abastecer 

as formas de gelo de um jeito 
inteligente, evitando molhar o chão 
da cozinha, além de desenformar o 

gelo facilmente e armazená-lo em 
um recipiente portátil e prático.

TURBO ICE
Tenha gelo mais rápido 

sempre que precisar.

• Latas e Long Necks
• Cooling Control

OUTROS DIFERENCIAIS
Medidas (A x L x P – mm) 1.840 x 725 x 701

Peso sem embalagem (kg) 85

Capacidade líquida geladeira (L) 308

Capacidade líquida congelador (L) 135

Capacidade líquida total (L) 443

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 66

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

GELADEIRA FROST FREE INVERSE | 443 LITROS
BRE57
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

Possui refrigerador em cima e 
freezer embaixo, além do exclusivo 
compartimento Freeze Control 
Advanced – controle de temperatura 
independente que permite 
programar funções de acordo com 
a sua necessidade. Design melhor 
avaliado pelo consumidor em 
pesquisa quantitativa.*

Disponível  
nas cores:

Branca
BRE59AB

Preta
BRE59AE

Inox
BRE59AK

1.
94

0 
m

m

701 mm
725 mm

*Projeto Compass (Out–2015): 1.150 entrevistas face a face com mulheres que  
compraram a categoria nos últimos 12 meses ou pretendem comprar nos próximos  
6, das classes A B e C, de 25 a 65 anos, em 17 grandes cidades. 
** Respeitada a data de validade impressa na embalagem.

TWIST ICE ADVANCED
O exclusivo sistema Twist Ice 
Advanced permite abastecer 

as formas de gelo de um jeito 
inteligente, evitando molhar o chão 
da cozinha, além de desenformar o 

gelo facilmente e armazená-lo em um 
recipiente portátil e prático.

TURBO ICE
Tenha gelo mais rápido 

sempre que precisar.

FREEZE CONTROL 
ADVANCED

Conserve as carnes por até 10 dias sem 
congelar**, resfrie o compartimento em 

até -4 °C para deixar a cerveja no  
ponto ideal ou utilize a função Frios  
e Laticínios para conservar melhor  

alimentos mais perecíveis. 

• Espaço Adapt
• Latas e Long Necks
• Adega

• Cooling Control

OUTROS DIFERENCIAIS

Medidas (A x L x P –t mm) 1.940 x 725 x 701

Peso sem embalagem (kg) 87

Capacidade líquida geladeira (L) 325

Capacidade líquida congelador (L) 135

Capacidade líquida total (L) 460

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 67

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

GELADEIRA FROST FREE INVERSE | 460 LITROS
BRE59



CATÁLOGO DE PRODUTOS BRASTEMP  |   2020 15

REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

GELADEIRA INVERSE 3 FROST FREE | 419 LITROS
BRY59

Possui refrigerador em cima e freezer 
embaixo, deixando os alimentos mais 
utilizados sempre à mão. Conta com o Freeze 
Control Pro, com controle de temperatura 
independente para programar diferentes 
funções: carnes conservadas por até 10 dias 
sem congelar*, cerveja extragelada a -4 °C, 
frios e laticínios nas condições ideais e vinhos 
e espumantes na temperatura ideal. Além 
disso possui o interior na cor platinum.

Disponível  
nas cores:

Preta
BRY59AE

Inox
BRY59AK

750 mm 700 mm

*Respeitada a data de validade impressa na embalagem.

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

Medidas (A x L x P – mm) 1.940 x 700 x 750

Peso sem embalagem (kg) 87

Capacidade líquida geladeira (L) 283

Capacidade líquida congelador (L) 136

Capacidade líquida total (L) 419

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 63

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

• Espaço Adapt
• Interior platinum
• Taças Nevadas
• Congelar e descongelar

• Painel eletrônico
• Iluminação de LED

OUTROS DIFERENCIAIS

TWIST ICE ADVANCED
O exclusivo sistema Twist Ice 
Advanced permite abastecer 

as formas de gelo de um jeito 
inteligente, evitando molhar o chão 
da cozinha, além de desenformar o 
gelo facilmente e armazená-lo em 

um recipiente portátil e prático.

TURBO ICE
Tenha gelo mais rápido 

sempre que precisar.

FREEZE CONTROL PRO
Conserve as carnes por até 

10 dias sem congelar*, deixe a 
cerveja no ponto ideal, utilize 

a função Frios e Laticínios para 
alimentos mais perecíveis ou 

armazene seus vinhos brancos e 
espumantes na temperatura ideal. 

1.
94

0 
m

m



CATÁLOGO DE PRODUTOS BRASTEMP  |   202016

REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

GELADEIRA INVERSE MAXI FROST FREE | 573 LITROS
BRE80

Elegante por fora e gigante por 
dentro. A configuração Inverse,  
freezer embaixo e refrigerador 
em cima, deixa os alimentos mais 
utilizados sempre à vista e à mão.

Disponível  
nas cores:

Branca
BRE80AB

Inox
BRE80AK

1.
88

0 
m

m

750 mm
845 mm

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

SMART ICE 
Gelo sempre que precisar! 

Forma gelo mais rapidamente 
e avisa quando está pronto e 

quando está acabando.

SMART BAR 
Compartimento removível 

para gelar bebidas mais 
rapidamente. Avisa quando 
a bebida está pronta, para 

você nunca mais esquecê-la!

INVERSE
Geladeira em cima e freezer 

embaixo. Tudo o que você mais 
usa ao alcance das mãos.

• Capacidade
• Iluminação de LED
• Frost Free
• Controle eletrônico

• Turbo Freezer
• Taças Nevadas
• Gavetas especiais

OUTROS DIFERENCIAIS

Medidas (A x L x P – mm) 1.880 x 845 x 750

Peso sem embalagem (kg) 108

Capacidade líquida geladeira (L) 394

Capacidade líquida congelador (L) 179

Capacidade líquida total (L) 573

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 68

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

GELADEIRA SIDE INVERSE | 540 LITROS
BRO80 

• Iluminação de LED
• Turbo Freezer

• Gavetas especiais
• Taças Nevadas

Com capacidade Side by Side e os 
benefícios da Inverse, com freezer 
na parte inferior e refrigerador na 
parte superior, garante melhor 
aproveitamento interno e os alimentos  
e as bebidas ficam ao alcance das mãos.

Disponível  
nas cores:

Inox
BRO80AK

Branca
BRO80AB

Preta
BRO80AE

1.
85

9 
m

m

760 mm
829 mm

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.

Medidas (A x L x P – mm) 1.859 x 829 x 760

Peso sem embalagem (kg) 130

Capacidade líquida geladeira (L) 374

Capacidade líquida congelador (L) 166

Capacidade líquida total (L) 540

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 72,7

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

OUTROS DIFERENCIAIS

ICE MAKER
Com o Ice Maker, você tem 

uma fábrica de gelo na 
sua geladeira! Ele produz 

12 bandejas de gelo 
automaticamente, sem precisar 

de um ponto de água.

CAPACIDADE 540 L
Com as duas portas lado a lado 

e sem aquela divisória da Side 
by Side, você coloca qualquer 

tipo de prato na geladeira, até 
mesmo as travessas maiores.

SIDE INVERSE
Brastemp Side Inverse com 

central inteligente traz muita 
praticidade, deixando o que 

você mais usa ao alcance 
das mãos.
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

FREEZER FROST FREE | 197 LITROS
BVG24

COMPARTIMENTO 
CONGELAMENTO RÁPIDO

Congela mais rapidamente, 
preservando melhor as características 

naturais dos alimentos.

CONTROLE DE 
TEMPERATURA 

EXTERNO
Ajuste de temperatura

sem precisar abrir
a porta.

SISTEMA DE 
ABERTURA DE PORTA
Permite abrir e reabrir a porta 

do freezer sem esforço.

Medidas (A x L x P – mm) 1.537 x 631 x 695

Peso sem embalagem (kg) 58

Capacidade líquida (L) 197

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 53/52

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

Vem equipado com o 
compartimento Congelamento 
Rápido, que preserva melhor as 
características dos alimentos, 
além de possuir o Sistema 
Easy-to-open para abertura de 
portas, sem afetar sua vedação 
ou seu desempenho.

Disponível  
na cor:

Branca
BVG24

1.
53

7 
m

m

695 mm
631 mm
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

FREEZER FLEX FROST FREE | 228 LITROS
BVR28

O Freezer Vertical Brastemp Flex 
Frost Free, além de não precisar 
de descongelamento nunca, pode 
se transformar em uma geladeira 
sempre que precisar, pois conta 
com a tecnologia Flex.

Disponível  
nas cores:

Inox
BVR28MK

Branca
BVR28MB

1.
69

8 
m

m

695 mm
631 mm

Medidas (A x L x P – mm) 1.698 x 631 x 695

Peso sem embalagem (kg) 66

Capacidade líquida (L) 228

Voltagem (V)/consumo (kWh/mês) 127/220 = 55,5

Classificação energética A

Sistema de degelo Frost Free

 FREEZER VERTICAL 
FROST FREE

Não precisa  
descongelar nunca.

FLEX
Pode se tornar geladeira em 

um único clique!

CONTROLE 
ELETRÔNICO

controle externo de 
temperatura.

• Prateleiras de vidro
• Porta-garrafas e porta-latas

OUTROS DIFERENCIAIS

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

FRIGOBAR RETRÔ | 76 LITROS
BRA08

O Frigobar Brastemp Retrô resgata 
uma lembrança vintage.

Disponível  
nas cores:

Preta
BRA08AE

Vermelha
BRA08AV

80
7 

m
m

519 mm
482 mmAmarela

BRA08AY

PUXADOR E  
PÉS CROMADOS
Mais que um compacto,  
um objeto de decoração.

CONGELADOR
Permite fazer gelo e 
acomodar pequenos  
itens congelados.

COMPARTIMENTOS 
MODULARES
Ideais para organizar e 
personalizar o interior  
do frigobar.

Medidas (A x L x P – mm) 807 x 482 x 519

Peso sem embalagem (kg) 30

Capacidade líquida refrigerador (L) 68

Capacidade líquida congelador (L) 8

Capacidade líquida armazenagem total (L) 76

Consumo de energia (kWh/mês) 17,5

Voltagem (V) 127/220

Classificação energética A
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

FRIGOBAR RETRÔ METALIZADO | 76 LITROS
BRA08

Disponível  
nas cores:

Midnight 
Blue

BRA08BZ

Marsala 
Wine

BRA08BG

Ice 
White

BRA08BB

80
7 

m
m

519 mm
482 mm

O Frigobar Brastemp Retrô metalizado 
resgata uma lembrança vintage.

PUXADOR E  
PÉS CROMADOS
Mais que um compacto,  
um objeto de decoração.

CONGELADOR
Permite fazer gelo e 
acomodar pequenos 
itens congelados.

COMPARTIMENTOS 
MODULARES
Ideais para organizar e 
personalizar o interior  
do frigobar.

Medidas (A x L x P – mm) 807 x 482 x 519

Peso sem embalagem (kg) 30

Capacidade líquida refrigerador (L) 68

Capacidade líquida congelador (L) 8

Capacidade líquida armazenagem total (L) 76

Consumo de energia (kWh/mês) 17,5

Voltagem (V) 127/220

Classificação energética A
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

FRIGOBAR PORTA DE VIDRO | 76 LITROS
BZA08

O Frigobar Brastemp Porta de Vidro possui um 
visual moderno e foi feito para armazenar e 
refrigerar suas bebidas.

Disponível  
na cor:

Preta
BZA08

63
5 

m
m

555 mm
477 mm

COMPARTIMENTO 
EXTRAFRIO 
TRANSPARENTE
Ideal para acomodar laticínios 
ou mais latinhas, permitindo 
visibilidade total dos itens.

SISTEMA PUSH BACK
A prateleira inclinada permite 
que, ao retirar a primeira 
latinha, a segunda ocupe  
seu lugar.

CONGELADOR
Possibilita a fabricação 
de gelo e pode acomodar 
pequenas embalagens de 
itens congelados. 

Medidas (A x L x P – mm) 635 x 477 x 555

Peso sem embalagem (kg) 26

Capacidade líquida refrigerador (L) 68

Capacidade líquida congelador (L) 8

Capacidade líquida armazenagem total (L) 76

Consumo de energia (kWh/mês) 38

Voltagem (V) 127/220

Classificação energética A



CATÁLOGO DE PRODUTOS BRASTEMP  |   2020 23

REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

FRIGOBAR PORTA DE VIDRO | 120 LITROS
BZA12

Disponível  
na cor:

Preta
BZA12

86
2 

m
m

550 mm
482 mm

Com porta de vidro, possui um visual 
moderno e foi feito para armazenar 
e refrigerar suas bebidas.

PORTA DE VIDRO 
Compõe o ambiente da sala 
como nenhum outro compacto. 
Possui porta espelhada e 
iluminação interna de LED.

CESTO DISPLAY
Armazena bebidas e pode 
ser retirado do refrigerador 
e levado até a mesa para 
servir tudo gelado.

PORTA-GARRAFAS
Lugar perfeito para vinhos, 
acomoda até 4 garrafas.

Medidas (A x L x P – mm) 862 x 482 x 550

Peso sem embalagem (kg) 28

Capacidade líquida armazenagem total (L) 120

Prateleiras para latas 2

Prateleiras para garrafas 1

Voltagem (V) 127/220
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

FRIGOBAR COMPACTO | 120 LITROS
BRC12

Disponível  
na cor:

Inox*
BRC12XK

86
2 

m
m

519 mm
482 mm

O Frigobar Brastemp tem porta-latas e 
prateleiras modulares para armazenar 
latinhas de bebidas e pequenos alimentos.

ACABAMENTO EVOX™* 
Com 3 anos de garantia contra 
ferrugem e corrosão na porta do 
seu frigobar. 

PORTA-LATAS
Gele as latinhas mantendo 
a organização do frigobar.

PRATELEIRAS 
MODULARES
Prateleiras modulares

Medidas (A x L x P – mm) 862 x 482 x 519

Peso sem embalagem (kg) 28

Capacidade líquida refrigerador (L) 112

Capacidade líquida congelador (L) 8

Capacidade líquida armazenagem total (L) 120

Consumo de energia (kWh/mês) 20,2

Voltagem (V) 127/220

Classificação energética A

*Porta de material EVOX e laterais de aço pintado na cor platinum.
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

ADEGA CLIMATIZADA | 12 GARRAFAS
BZC12

Disponível  
na cor:

Preta
BZC12

63
3 

m
m

510 mm
280 mm

A Adega Climatizada Brastemp tem dimensões 
compactas e capacidade para armazenar até 12 garrafas. 

Medidas (A x L x P – mm) 633 x 280 x 510

Capacidade de armazenagem 12 garrafas

Peso (kg) 12,2

Voltagem (V) 127/220

CAPACIDADE
Permite armazenar até  
12 garrafas de vinho.

TOUCH SENSOR
Possui tela sensível ao toque 
que permite controlar a 
temperatura interna.

ILUMINAÇÃO 
INTERNA DE LED  
E PORTA DE VIDRO
Bonita e moderna, 
proporciona melhor 
visualização do interior  
do produto. 
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

ADEGA CLIMATIZADA | 28 GARRAFAS 
BZB28

Disponível  
na cor:

Preta
BZB28AE

86
5 

m
m

658 mm
380 mm

Com capacidade para 28 garrafas, conta com painel 
eletrônico touch para programar e visualizar a 
temperatura exata, além do puxador metálico com 
design sofisticado e porta de vidro duplo.

Medidas (A x L x P – mm) 865 x 380 x 658

Capacidade de armazenagem 28 garrafas

Peso (kg) 40

Voltagem (V) 127/220

PAINEL ELETRÔNICO
Com o painel eletrônico você 
pode programar e visualizar a 
temperatura da adega, além de 
controlar a iluminação interna.

PUXADOR 
METÁLICO
Puxador metálico com 
design sofisticado.

PORTA DE  
VIDRO DUPLO
Vidro duplo baixo emissivo 
e com proteção UV 
que diminui a troca de 
calor entre o ambiente 
interno e o externo, o 
que garante manutenção 
da temperatura ideal e 
preservação das bebidas.
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REFRIGERAÇÃO BRASTEMP

ADEGA DUAL ZONE | 33 GARRAFAS 
BZB33

Disponível  
na cor:

Preta
BZB33BE

84
0 

m
m

546 mm
493 mm

A Adega Brastemp com capacidade para armazenar  
33 garrafas possui tecnologia Dual Zone, que conta com 
dois compartimentos com controles de temperatura 
independentes, além do painel eletrônico interno. 
Conta também com prateleiras com acabamento de 
madeira, puxador metálico e porta de vidro triplo.

Medidas (A x L x P – mm) 840 x 493 x 546

Capacidade de armazenagem 33 garrafas

Peso (kg) 46

Voltagem (V) 127/220

Classificação energética A

DUAL ZONE
Dois compartimentos distintos, 
com controles de temperatura 
independentes, para 
armazenar diferentes tipos de 
vinho ao mesmo tempo.

PAINEL 
ELETRÔNICO
Com o painel eletrônico, 
você pode programar e 
visualizar a temperatura 
dos dois compartimentos 
independentemente da 
adega, além de controlar  
a iluminação interna.

ACABAMENTO  
DE MADEIRA
Prateleiras com 
acabamento de madeira. 
Sua adega mais bonita por 
dentro e por fora.

OUTROS DIFERENCIAIS

• Puxador metálico
• Porta de vidro triplo
Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 34.
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TABELA COMPARATIVA | GELADEIRAS

MODELO BRM44HB BRM44HK BRM45HB BRM45HK BRM54HB BRM54HK

Acabamento Evox™ • • •
Compartimento Extrafrio • • • •
Controle externo de temperatura • •
Espaço Adapt • • • •
Freeze Control • •
Freeze Control Advanced

Freezer com alta capacidade

Fruteira

Gavetão de legumes com Fresh Zone • • • • • •
Gavetão hortifrúti • •
Iluminação de LED • •
Latas e Long Necks • • • • • •
Painel eletrônico touch • •
Pés estabilizadores

Porta-latas

Porta-latas removível

Porta-ovos • •
Prateleira de vidro temperado • •
Separador de garrafas

Tecnologia Frost Free • • • • • •
Twist Ice • •
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TABELA COMPARATIVA | GELADEIRAS

MODELO BRM56AB BRM56AK BRM57AB BRM57AK BRM59AB BRM59AK

Acabamento Evox™ • • •
Adega • •
Controle externo de temperatura • • • • • •
Cooling Control • •
Espaço Adapt • • • • • •
Freeze Control Advanced • •
Gavetão hortifrúti • • • • • •
Iluminação de LED • • • • • •
Latas e Long Necks • • • • • •
Painel eletrônico touch • • • • • •
Porta-ovos • • • • • •
Prateleira de vidro temperado • • • • • •
Sorveteira • • • •
Taças Nevadas • •
Turbo Control • • • •
Turbo Freezer • • • • • •
Turbo Ice • • • • • •
Twist Ice Advanced • • • • • •
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MODELO BRE57AB BRE57AK BRE59AB BRE59AE BRE59AK BRY59AE BRY59AK

Acabamento Evox™ • • •
Adega • • •
Configuração Inverse • • • • • • •
Controle externo de temperatura • • • • • • •
Cooling Control • • • • • • •
Espaço Adapt • • • • • • •
Freeze Control Advanced • • •
Freeze Control Pro • •
Outras funções • •
Gavetão hortifrúti • • • • • • •
Iluminação de LED • • • • • • •
Painel eletrônico touch • • • • • • •
Pés estabilizadores

Porta-latas e Long Necks • • • • •
Porta-ovos • • • • • • •
Prateleira de vidro temperado • • • • • • •
Separador de garrafas • • • • • • •
Taças Nevadas • •
Tecnologia Frost Free • • • • •
Turbo Control • •
Turbo Freezer • • • • • • •
Turbo Ice • • • • • • •
Twist Ice Advanced • • • • • • •

TABELA COMPARATIVA | GELADEIRAS
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TABELA COMPARATIVA | GELADEIRAS

MODELO BRE80AK BRE80AB BRO80AE

Acabamento Evox™ •
Adega

Alta capacidade • • •
Central inteligente 

Compartimento Extrafrio • • •
Configuração Inverse • •
Configuração Side Inverse •
Controle externo de temperatura • • •
Counter Depth

Dispenser de água e gelo

Freezer com alta capacidade • • •
Função Smart Bar • •
Função Turbo Freezer • • •
Gavetão hortifrúti • • •
Ice Maker

Ice Maker Automático •
Iluminação de LED • • •
Painel eletrônico touch • • •
Pés estabilizadores • • •
Porta-latas • • •
Porta-ovos • • •
Prateleira de vidro temperado • • •
Separador de garrafas • • •
Smart Door

Smart Ice • •
Taças Nevadas • • •
Tecnologia Frost Free • • •
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TABELAS COMPARATIVAS | FREEZER E FRIGOBAR

FRIGOBAR

MODELO BRA08A BRA08B BZA08 BZA12 BRC12

Acabamento Evox™ •
Capacidade 76 76 76 120 120

Cesto Display •
Compartimento Extrafrio Transparente •
Compartimentos modulares • •
Congelador • • •
Linha Retrô Retrô Metalizado

Porta de vidro •
Porta-garrafas •
Porta-latas •
Prateleiras modulares •
Puxador e pés cromados • •
Sistema Push Back •
Tipo de degelo Cycle Defrost Cycle Defrost Manual

FREEZER

MODELO BVG24 BVR28

Capacidade (litragem) 197 228

Compartimento Congelamento Rápido •
Controle de temperatura externo •
Controle eletrônico •
Flex x

Freezer vertical Frost Free x

Porta-garrafas e porta-latas x

Prateleiras de vidro x

Sistema de abertura de porta •
Tipo de degelo Frost Free Frost Free
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TABELA COMPARATIVA | ADEGAS

MODELO BZC12 BZB28 BZB33

Capacidade 12 garrafas 28 garrafas 33 garrafas

Dual Zone • •

Painel eletrônico touch • •

Iluminação de LED • • •

Quantidade de prateleiras 6 6 5

Material das prateleiras Metal Metal Metal com acabamento de madeira
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GLOSSÁRIO
REFRIGERAÇÃO

ACABAMENTO EVOX™
Com 3 anos de garantia contra ferrugem e corrosão na porta da sua geladeira. 

ADEGA
Compartimento retrátil para armazenar vinhos na posição ideal de conservação, aproveitando 
ao máximo o espaço do seu refrigerador.

ANTI-FINGERPRINT
Evita que o inox fique com marca de dedos, deixando sua geladeira sempre bonita.

CAPACIDADE
Compacto por fora, gigante por dentro! Capacidade de Side by Side aliada ao maior freezer 
da categoria. Capacidade total de 573 litros (comparada com os modelos Side by Side, com 
litragem entre 480 e 560 litros. Considera-se a categoria Frost Free, com 80 cm de largura).

CAPACIDADE 540 L
Com as duas portas lado a lado e sem aquela divisória da Side by Side, você coloca qualquer 
tipo de prato na geladeira, até mesmo as travessas maiores.

CENTRAL INTELIGENTE
Ajuda a evitar o desperdício dos alimentos, organiza a sua lista de compras e ainda gera receitas 
com a função Smart Stock. O gerenciamento também é feito pelo seu smartphone.

CESTO DISPLAY
Armazena bebidas e pode ser retirado do refrigerador e levado até a mesa para servir tudo gelado.

COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO
Congela mais rapidamente, preservando melhor as características naturais dos alimentos.

COMPARTIMENTO EXTRAFRIO
Gela as bebidas mais rápido e conserva melhor frios e laticínios.

COMPARTIMENTO EXTRAFRIO TRANSPARENTE
Ideal para acomodar laticínios ou mais latinhas, permitindo visibilidade total dos itens.

COMPARTIMENTOS MODULARES
Ideais para organizar e personalizar o interior do frigobar.

CONGELADOR
Permite fazer gelo e acomodar pequenos itens congelados.

CONTROLE DE TEMPERATURA
Tenha total controle da temperatura da sua geladeira no toque de um botão.

CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO
Ajuste de temperatura sem precisar abrir a porta.

CONTROLE ELETRÔNICO
Mais fácil de controlar a temperatura e você ainda economiza energia, porque não precisa  
abrir a porta para fazer os ajustes que desejar.

COOLING CONTROL
A tecnologia Cooling Control mantém os alimentos bem conservados em qualquer lugar da 
geladeira, pois conta com múltiplas saídas de ar que garantem uma temperatura uniforme 
em todo o seu interior.

DESIGN SOFISTICADO
Design moderno e Counter Depth (menor profundidade) para que o produto fique alinhado  
à bancada da cozinha.

DISPENSER DE ÁGUA E GELO
Água gelada e gelo em cubos ou picado sempre à mão, sem precisar abrir a geladeira.

ESPAÇO ADAPT
Prateleiras com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos 
na porta de sua geladeira.

FREEZER COM ALTA CAPACIDADE
Mais espaço para armazenar os congelados e deixar tudo organizado.

FREEZE CONTROL
Compartimento que permite programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade. 
Conserve carnes por até 5 dias sem congelar e deixe tanto bebidas como frios e laticínios  
na temperatura ideal. 
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GLOSSÁRIO
REFRIGERAÇÃO

FREEZE CONTROL ADVANCED
Conserve as carnes por até 10 dias sem congelar, resfrie o compartimento em até -4 °C  
para deixar a cerveja no ponto ideal ou utilize a função Frios e Laticínios para conservar melhor 
alimentos mais perecíveis. 

FLEX
Pode se tornar geladeira com um único clique!

FROST FREE
Não precisa de descongelamento nunca.

FRUTEIRA REMOVÍVEL
A fruteira funciona como uma cestinha ou peneira que você pode usar para lavar as frutas na 
pia ou encaixar na base e levar direto para a mesa. Assim, a água que escorre da fruta não fica 
em contato direto com o alimento.

GAVETÃO COM FRESH ZONE
Suas frutas e verduras organizadas e conservadas por mais tempo com o sistema Fresh Zone.

 
GAVETAS ESPECIAIS
Muito mais espaço para organizar seus alimentos. Três gavetas para frutas, legumes,  
verduras e frios.

ICE MAKER
Produz gelo automaticamente para que esteja disponível sempre que precisar! Produz até 24 
bandejas de gelo sem necessidade de reabastecimento. 

ILUMINAÇÃO DE LED
Moderna e inovadora, a iluminação com 8 pontos de LED (1 no freezer) melhora a visualização 
da parte interna do produto. Além disso, consome menos energia que as lâmpadas tradicionais. 
(1 LED = 1/3 W, comparada a lâmpadas incandescentes de 20 a 25 W)

INVERSE
Geladeira em cima e freezer embaixo. Tudo o que você mais usa ao alcance das mãos.

LATAS E LONG NECKS
Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no 
freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante, com um espaço perfeito 
para 3 garrafas long neck ou 6 latas.

MUITO MAIS CAPACIDADE
Com 560 litros de capacidade e diversos compartimentos, fica fácil armazenar de maneira 
inteligente tudo de que você precisa, tanto na geladeira como no freezer.

PAINEL ELETRÔNICO
A melhor maneira de acionar as funções da sua geladeira. Com o painel eletrônico Brastemp, 
você pode controlar a temperatura do refrigerador, ser avisado quando a porta ficar aberta  
e escolher modos pré-programados para ativar funções especiais.

PORTA DE VIDRO 
Compõe o ambiente da sala como nenhum outro compacto. Possui porta espelhada  
e iluminação interna de LED.

PORTA-GARRAFAS
Lugar perfeito para vinhos, acomoda até 4 garrafas.

PORTA-LATAS
Gele as latinhas mantendo a organização do frigobar.

PORTA-LATAS REMOVÍVEL
Porta-latas que vai à mesa e ao freezer. Assim, fica mais fácil e prático gelar as latinhas e você 
não precisa equilibrá-las para colocar todas à mesa.

PRATELEIRA DE VIDRO TEMPERADO
Mais facilidade de limpeza e melhor visibilidade do interior da geladeira.

PRATELEIRAS MODULARES
Prateleiras modulares.

PUXADOR E PÉS CROMADOS
Mais que um compacto, um objeto de decoração.
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SIDE INVERSE
Brastemp Side Inverse com Central Inteligente traz muita praticidade, deixando o que você 
mais usa ao alcance das mãos.
 
SISTEMA PUSH BACK
A prateleira inclinada permite que, ao retirar a primeira latinha, a segunda ocupe seu lugar.

SMART BAR
Compartimento removível para gelar bebidas mais rapidamente. Avisa quando a bebida está 
pronta, para você nunca mais esquecê-la!

SMART DOOR
Acesso rápido aos produtos que você mais utiliza sem precisar abrir o refrigerador. 
Evolução em praticidade. 

SMART ICE
Gelo sempre que precisar! Forma gelo mais rapidamente e avisa quando ele está pronto  
e quando está acabando.

SMART STOCK
Você controla a validade dos alimentos e pode escolher entre 150 receitas com itens que 
tiver na geladeira ou que estiver com vencimento próximo.

SORVETEIRA
Compartimento especial que mantém o sorvete na textura ideal para o consumo.

TAÇAS NEVADAS
Compartimento especial para gelar as taças e manter as bebidas na temperatura ideal  
ao servir.

TECNOLOGIA EVOX™
Protege sua geladeira da ferrugem e da corrosão com uma camada de zinco e uma película 
impermeabilizante aplicadas sobre o aço. A Tecnologia Evox™ proporciona 3 anos de 
garantia contra ferrugem e corrosão na porta de sua geladeira.

TECNOLOGIA FROST FREE
Nunca mais descongele o freezer de sua geladeira. Com a tecnologia Frost Free, o gelo não 
se acumula nas paredes do congelador.

TURBO CONTROL
Compartimento Extrafrio bipartido com função turbo, que permite aumentar a potência em  
um dos lados para gelar bebidas e sobremesas ainda mais rápido.

TURBO FREEZER
Com capacidade para armazenar até 12 garrafas de 600 mL ou 32 latas de 350 mL, esse 
compartimento gela suas bebidas ou alimentos mais rapidamente.

TURBO ICE
Tenha gelo mais rápido sempre que precisar.

TWIST ICE
Com o Twist Ice, desenforme o gelo facilmente e armazene-o em um recipiente portátil  
e prático.

TWIST ICE ADVANCED
O exclusivo sistema Twist Ice Advanced permite abastecer as formas de gelo de um jeito 
inteligente, evitando molhar o chão da cozinha, além de desenformar o gelo facilmente e 
armazená-lo em um recipiente portátil e prático.

WI-FI
Para acessar a Central Inteligente, é preciso ter uma conexão Wi-Fi, sinal no local onde  
a geladeira estiver e o aplicativo Brastemp Club instalado em seu smartphone.

GLOSSÁRIO
REFRIGERAÇÃO
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MICRO-ONDAS | 20 L
BMS20AR

Disponível  
na cor:

Inox
BMS20AR

26
2 

m
m

352 mm455 mm

O micro-ondas Brastemp 20 litros é compacto e 
tem visual sofisticado e minimalista. Ele vem com 
o Menu Especial que tem receitas programadas 
para proporcionar o melhor resultado na cozinha 
e as Funções Pré-Preparo que possibilitam 
descongelamento e derretimento customizados.

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 90.

O micro-ondas Brastemp 20 litros é compacto e tem visual sofisticado e minimalista. Ele vem com o Menu Especial que  
tem receitas programadas para proporcionar o melhor resultado, são mais de 10 receitas doces e salgadas. Esse micro- 
-ondas vem também com funções pré-preparo que possibilitam descongelamento e derretimento customizados  
de acordo com o tipo de alimento. São 10 níveis de potência e a função Auto Clean, que facilita a limpeza do aparelho.

• 10 Níveis de Potência
• Auto Clean

OUTROS DIFERENCIAIS

Capacidade (L) 20

Medidas (A x L x P – mm) 262 x 455 x 352

Peso (kg) 10,5

Potência útil (W) –

Voltagem (V) 127/220

Consumo de energia (W) –

DESIGN ESPELHADO 
E PAINEL INTEGRADO
Design espelhado com painel 
integrado e display LED

MENU ESPECIAL
São mais de 10 receitas 
doces e salgadas com 
potências e tempos pré- 
-programados para garantir 
o melhor resultado.

FUNÇÕES  
PRÉ-PREPARO
Descongelamento e 
derretimento customizado para 
diferentes tipos de alimentos, 
trazendo maior agilidade no 
preparo de seus pratos.

MICRO-ONDAS BRASTEMP
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MICRO-ONDAS | 32 L COM GRILL
BMG45

Disponível  
nas cores:

Espelhada
BMG45AR

Preta
BMG45AE

30
7 

m
m

430 mm539 mm

Elegante e moderno, com painel integrado e display 
LCD, garantindo resultados impecáveis na finalização de 
receitas com a função Manter Aquecido e a combinação 
Grill + Micro-ondas. 

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 90.

• Menu Descongelar
• Níveis de potência
• Receitas pré-programadas

OUTROS DIFERENCIAIS

Capacidade (L) 32

Medidas (A x L x P – mm) 307 x 539 x 430

Peso (kg) 16

Potência útil (W) 900

Voltagem (V) 127/220

Consumo de energia (W) 1400

DESIGN ESPELHADO 
E PAINEL LCD
Detalhes fazem a diferença. 
O design espelhado, aliado ao 
painel integrado com display LCD, 
traz elegância e modernidade 
para a sua cozinha. 

FUNÇÃO MANTER 
AQUECIDO
Mantém a temperatura até 
a hora de servir.

GRILL +  
MICRO-ONDAS
Cozinha e doura os 
alimentos com uma  
única função.

MICRO-ONDAS BRASTEMP
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MICRO-ONDAS BRASTEMP

MICRO-ONDAS | 32 L
BMS45

Disponível  
nas cores:

Branca
BMS45CB

Espelhada
BMS45CR

30
7 

m
m

430 mm539 mm

Elegante e moderno com o painel integrado e display 
LCD, além de garantir melhor performance nas suas 
receitas com o Menu Descongelar e os diferentes níveis 
de potência.

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 90.

* Comparado ao descongelamento em refrigeradores ou em temperatura ambiente.

• Receitas pré-programadas

OUTRO DIFERENCIAL

Capacidade (L) 32

Medidas (A x L x P – mm) 307 x 539 x 430

Peso (kg) 16

Potência útil (W) 900

Voltagem (V) 127/220

Consumo de energia (W) 1400

DESIGN ESPELHADO 
E PAINEL LCD
Detalhes fazem a diferença.  
O design espelhado, aliado ao 
painel integrado com display LCD, 
traz elegância e modernidade 
para a sua cozinha. 

MENU 
DESCONGELAR
Descongele diversos 
alimentos em  
menos tempo*.

NÍVEIS DE 
POTÊNCIA
Selecione a potência ideal 
e prepare até os pratos 
mais delicados.
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MICRO-ONDAS BRASTEMP

MICRO-ONDAS | 38 L COM GRILL
BMJ38

Disponível  
na cor:

Titanium
BMJ38

31
1 

m
m

467 mm553 mm

Com supercapacidade, é ideal para receitas  
e recipientes maiores. Permite preparar aquela  
lasanha e ainda deixá-la douradinha usando o grill.

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 90.

* Potência do produto medida de acordo com a norma IEC 60705.

Capacidade (L) 38

Medidas (A x L x P – mm) 311 x 553 x 467

Peso (kg) 17

Potência útil (W) 1000*

Voltagem (V) 127/220

Consumo de energia (W) 1500

GRILL
Função Gratinar: com o grill, 
você pode gratinar e dourar 
os alimentos, dando um toque 
especial às suas receitas.

DISPLAY LCD
Toque de sofisticação  
e modernidade.

SMART FOOD
10 receitas  
pré-programadas para  
você preparar os seus 
pratos favoritos.



CATÁLOGO DE PRODUTOS BRASTEMP  |   202088

MICRO-ONDAS BRASTEMP

MICRO-ONDAS DE EMBUTIR | 40 L
BMO40AR

O Micro-ondas de Embutir possui uma excelente 
capacidade e vem com a Função Crisp, que deixa  
os alimentos crocantes por fora e macios por 
dentro, e ainda é possível finalizar receitas  
com a Função Gratinar.

Disponível  
na cor:

Inox*
BMO40AR

45
5 

m
m

545 mm595 mm

45
0 

m
m

550 mm600 mm

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 90.

* Esse produto possui moldura de Inox.

Capacidade (L) 40

Medidas (A x L x P – mm) 455 x 595 x 545

Medidas do nicho (A x L x P – mm) 450 x 600 x 550

Peso (kg) 35 

Potência útil (W) 900 

Voltagem (V) 220

SUPERCAPACIDADE 
(40 L)
Permite preparar pequenas, 
médias e grandes porções, 
como 6 unidades de entrecôte 
e seis porções de crème brûlée.

FUNÇÃO CRISP 
Com o Prato Crisp, você 
pode preparar alimentos 
crocantes, como frituras, 
sem o uso de óleo.

FUNÇÃO VAPOR 
Com a panela a vapor você 
prepara alimentos saudáveis  
sem perder os nutrientes.

Produto: Nicho:
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MODELO BMS20AR BMG45 BMS45 BMJ38 BMO40

Capacidade (litros) 20 32 32 38 40

Design espelhado e painel LCD • • •
Display LCD • • •
Função Crisp •
Função Manter Aquecido •
Função Vapor •
Grill • •
Grill + Micro-ondas •
Menu Descongelar • • •
Níveis de potência • • •
Receitas pré-programadas • • • •
Smart Food •

TABELA COMPARATIVA | MICRO-ONDAS
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DESIGN ESPELHADO E PAINEL LCD
Detalhes fazem a diferença. O design espelhado, aliado ao painel integrado com display LCD, 
traz elegância e modernidade para a sua cozinha. 

DISPLAY LCD
Toque de sofisticação e modernidade.

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO
Selecione essa função para manter a comida aquecida até a hora de servir. Temperatura 
perfeita por mais tempo é, sem dúvida, Brastemp.

GRILL
Função Gratinar: com o grill, você pode gratinar e dourar os alimentos, dando um toque 
especial às suas receitas.

GRILL + MICRO-ONDAS
Cozinhe e doure os alimentos ao mesmo tempo. Resultado impecável com uma única função.

MENU DESCONGELAR
O Menu Descongelar traz eficiência para a sua cozinha, permitindo que você descongele 
alimentos (carne, frango, peixe, feijão) em menos tempo.

NÍVEIS DE POTÊNCIA
Escolha o nível de potência ideal para a sua receita e prepare até os pratos mais delicados.

RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS
Indicamos a potência e o tempo adequados para garantir o melhor resultado em diferentes 
tipos de receita.

SMART FOOD
10 receitas pré-programadas para você preparar os seus pratos favoritos.

GLOSSÁRIO   
MICRO-ONDAS
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A Geladeira Brastemp 
Gourmand Side by Side 
possui o Expert Cooling, para 
as frutas e verduras durarem 
2x mais*, e o Expert Filter, 
para neutralizar os odores 
indesejáveis.

REFRIGERADOR GOURMAND | 539 L
BRS75

Disponível  
na cor:

Inox**
BRS75BR

1.
76

0 
m

m

610 mm
910 mm

Descritivo dos diferenciais ao final da categoria, em Glossário, na página 152.

* Testes de perda de massa realizados com morango, tomate e espinafre, durante 7 dias de armazenamento, com  
resultados 4,33 (morango), 8,70 (tomate) e 2,85 (espinafre) vezes melhores, se comparados ao produto  SH72X.  
Os testes foram realizados nos laboratórios Whirlpool e auditados pelo IP Instituto de Pesquisa Química.
** Porta em aço inox e laterais em aço pintado na cor cinza.

BRASTEMP GOURMAND

• Painel eletrônico touch
• Controle de umidade da gaveta
• Iluminação em LED

OUTROS DIFERENCIAIS

Medidas (A x L x P – mm) 1.760 x 910 x 610

Peso sem embalagem (kg) 114

Capacidade líquida geladeira (L) 358

Capacidade líquida freezer (L) 181

Capacidade líquida total (L) 539

Voltagem (V) 127/220

Classificação energética A

EXPERT COOLING
Suas frutas e vegetais duram 2x 

mais*. Isso porque conta com sistema 
de refrigeração independente para o 

freezer e a geladeira, evitando a troca 
de ar entre eles e trazendo maior 

precisão na temperatura  e umidade  
interna de cada compartimento.

EXPERT FILTER
A Geladeira Brastemp Gourmand conta 
com o filtro especial de carvão ativado, 

que neutraliza o odor dos alimentos, 
mantendo-os mais saborosos.

Observação: para garantir o bom 
funcionamento, o filtro deve ser 

trocado a cada 6 meses.

ICE MAKER COM  
ESTOQUE DE GELO

Ice Maker localizado na porta do produto para 
minimizar o espaço ocupado dentro do freezer, 

liberando mais espaço para você armazenar seus 
alimentos. Além disso, o Estoque de Gelo pode ser 

facilmente removido e levado à mesa, trazendo 
praticidade ao seu dia a dia.
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* Este produto possui porta em aço inoxidável (Inox).

ADEGA GOURMAND DUAL ZONE | 51 GARRAFAS
BZB51

Disponível  
na cor:

Inox*
BZB51AE

87
5 

m
m

667 mm
605 mm

Adega Brastemp Gourmand tem capacidade para 
armazenar 51 garrafas e Tecnologia Dual Zone, que 
conta com dois compartimentos com controle de 
temperaturas independentes, além de painel eletrônico 
interno, prateleiras de madeira, puxador Gourmand e 
portas de vidro triplo.

Capacidade de armazenagem 51 garrafas

Medidas (A x L x P – mm) 875 x 605 x 667

Peso (kg) 56

Voltagem (V) 127/220

DUAL ZONE
Dois compartimentos distintos 
com controles de temperatura 
independentes para armazenar 
diferentes tipos de vinho ao 
mesmo tempo.

PAINEL 
ELETRÔNICO
Com o painel eletrônico, 
você pode programar e 
visualizar a temperatura 
dos dois compartimentos 
independentes da adega, 
além de controlar a 
iluminação interna.

PRATELEIRAS  
DE MADEIRA
Mais resistentes às 
vibrações que interferem 
na conservação do vinho.

OUTROS DIFERENCIAIS

• Puxador Gourmand
• Porta de vidro triplo

BRASTEMP GOURMAND




