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O seu micro-ondas Consul é garantido contra 
defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 
meses, contado a partir da data da emissão 
da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao 
primeiro adquirente, sendo:
• Os 03 (três) primeiros meses - garantia 

legal;
• Os 09 (nove) últimos meses, - garantia 

especial, concedida pela Whirlpool S.A.;
A garantia compreende a substituição de 
peças e mão-de-obra no reparo de defeitos 
devidamente constatados, pelo fabricante 
ou pela Rede de Serviços Consul, como 
sendo de fabricação;
Durante o período de vigência da garantia, o 
produto terá assistência técnica da Rede de 
Serviços Consul.
Apenas a Rede de Serviços Consul, a 
Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão responsáveis pela constatação de 
defeitos e execução de reparos dentro do 
prazo de garantia. Neste caso, se defeitos 
constatados durante o prazo de garantia 
forem de fabricação, o fabricante se obriga 
a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente 
o seu produto a partir da data da chamada.
Para eventuais consertos, o consumidor 
deverá levar seu produto até uma assistência 
técnica autorizada.
As garantias legal e/ou especial fi cam 
automaticamente invalidadas se:
• O uso do produto não for exclusivamente 

doméstico;
• Não forem observadas as orientações e 

recomendações do Manual do Consumi-
dor quanto a utilização do produto;

• Na instalação do produto não forem obser-
vadas as especifi cações e recomendações 
do Manual do Consumidor quanto às 
condições para instalação do produto, 
tais como, nivelamento do produto, ade-
quação do local para instalação, tensão 

elétrica compatível com o produto, etc.;
• Na instalação, as condições elétricas e/

ou hidráulicas e/ou de gás não forem 
compatíveis com a ideal recomendada 
no Manual do Consumidor do produto; 

• Tenha ocorrido mau uso, má conserva-
ção, uso inadequado ou se o produto 
tiver sofrido alterações ou modifi cações 
estéticas e/ou funcionais, bem como, 
tiver sido realizado conserto por pessoas 
ou entidades não credenciadas pela 
Whirlpool S.A.;

• Houver sinais de violação do produto, 
remoção e/ou adulteração do número de 
série ou da etiqueta de identifi cação do 
produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
• O deslocamento do consumidor até a 

assistência técnica para eventuais con-
sertos;

• Despesas com a instalação do produto 
realizada pela Rede de Serviços Con-
sul, ou por pessoas ou entidades não 
credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo 
os produtos mencionados no Manual do 
Consumidor;

• Despesas decorrentes e consequentes 
de instalação de peças e acessórios 
que não pertençam ao produto, mesmo 
aqueles comercializados pela Whirlpool 
S.A., salvo os especifi cados para cada 
modelo no Manual do Consumidor;

• Despesas com mão-de-obra, materiais, 
peças e adaptações necessárias à prepa-
ração do local para instalação do produto, 
ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, 
alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;

• Falhas no funcionamento do produto 
decorrentes da falta de fornecimento 
ou problemas e/ou insuficiência no 
fornecimento de energia elétrica, água 

CMD20ABANA CMD20ABBNA CMD20ASANA CMD20ASBNA
Dimensõ es Externas do Produto 
(altura x largura x profundidade) em mm: 264x455x353 264x455x353 264x455x353 264x455x353

Dimensõ es do Produto Embalado 
(altura x largura x profundidade) em mm: 335x510x410 335x510x410 335x510x410 335x510x410

Peso Líquido (Kg) 11,9 11,9 11,9 11,9
Peso do Produto Embalado (Kg) 13,8 13,8 13,8 13,8
Volume da Cavidade (L)  20 20 20 20
Tensã o (V) 127 220 127 220
Frequê ncia da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequê ncia de Operaçã o (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilaçõ es Permissíveis de Tensã o (V) 114-140 198-242 114-140 198-242
Chave Disjuntora Té rmica (A) 20 10 20 10
Potê ncia Ú til – Micro-ondas (W) 700* 700* 700* 700*
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1200 1100 1200

*Potê ncia do produto medida de acordo com a norma IEC - 60705.
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