
9

CMS45ABANA CMS45ABBNA CMS45ARANA CMS45ARBNA
Dimensões Externas do Produto 
(alt. x larg. x prof.) em mm:

301×539×442 301×539×442 301×539×442 301×539×442

Dimensões do Produto Embalado 
(alt. x larg. x prof.) em mm:

355x644x500 355x644x500 355x644x500 355x644x500

Peso Líquido (kg) 16,4 16,4 16,4 16,4
Peso do Produto Embalado (kg) 17,7 17,7 17,7 17,7
Volume da Cavidade (L) 32 32 32 32
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de 
Tensão (V)

108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242

Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro�ondas (W) 900 900 900 900
Potência no Modo Micro�ondas (W) 1400 1400 1400 1400

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 

contratual, concedida pela Whirlpool S.A.;
Para eventuais consertos, o consumidor 
deverá levar seu produto até uma assistência 
técnica autorizada.
A garantia compreende a substituição gratuita 
de peças e mão de obra para defeitos cons-
tatados como sendo de fabricação. Apenas 
a Rede de Serviços Consul, a Whirlpool S.A., 
ou quem esta indicar, são responsáveis pelo 
diagnóstico de falhas e execução de reparos 
durante a vigência da garantia. Durante o 
período de vigência da garantia, se os defeitos 
constatados forem de fabricação, o fabricante 
se obriga a trocar as peças e/ou assistir 
gratuitamente o seu produto a partir da data 
do chamado. Se o produto não apresentar 
defeitos ou apresentar uso inadequado, será 
cobrada a taxa de visita técnica.

Tabela de componentes com garantia 
até 03 (três) meses:

Categoria Componentes
Micro-
-ondas

Capa Externa, 
Painel de Controle e Prato

As garantias legal e/ou contratual 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, adequação 
do local para instalação, tensão elétrica 
compatível com o produto, etc.;

• Na instalação, as condições elétricas, os-
cilação de energia, pressão de água e/ou 
gás não forem compatíveis com as ideais 
recomendadas no Manual do Produto; 

• Ocorrerem mau uso, má conservação, 
descuido, modificações  estéticas e/ou 
funcionais, ou ainda,  falhas decorrentes 
do conserto por pessoas ou entidades não 
credenciadas pela Rede de Serviços Consul;

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

As garantias legal e/ou contratual não 
cobrem:
• A lâmpada instalada no produto é 127 V. 

Se sua tomada for 220 V, você precisará 
trocar a lâmpada por outra 220 V (40 
watts, própria para fogões). A lâmpada 
220 V não é fornecida gratuitamente.

• O deslocamento do consumidor até a as-
sistência técnica para eventuais consertos;

• Despesas com a instalação do produto 
realizada pela Rede de Serviços Consul, 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, pe-
ças e adaptações necessárias à preparação 

Dados técnicos

Termo de garantia
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