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Especifi cações Técnicas

Modelo NN-GT684WRUN / NN-GT684SRUK

Tensão de alimentação NN-GT684SRUN 127 V CA 60 Hz
NN-GT684SRUK 220 V CA 60 Hz

Corrente NN-GT684SRUN 14 A 
NN-GT684SRUK 8 A

Potência de entrada (MICRO-ONDAS) 1450 W

Potência de entrada (RESISTÊNCIA)  1000 W

Potência de saída (MICRO-ONDAS) 900 W

Frequência de operação de micro-ondas 2.450 MHz

Temporizador 99 minutos e 50 segundos

Capacidade interna 30 litros

Peso aproximado (sem embalagem) 17,0 kg

Dimensões: externas (L x A x P) 520 × 325 × 416 mm

Cor  Cavidade (interior)
 Gabinete (exterior)

Branca NN-GT684SRU
Inox NN-GT684SRU

Nota:
Especifi cações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Este manual é uma publicação da Panasonic do Brasil Limitada, com receitas testadas e desenvolvidas pelo 
Centro de Culinária.
É expressamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste manual.
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Certifi cado de Garantia
NN-GT684SRU

A Panasonic do Brasil Limitada assegura ao proprietário-consumidor do forno
micro-ondas, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por 
técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 
dias por liberalidade da Panasonic, contados a partir da data de aquisição pelo primeiro 
comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor Panasonic, e contado a partir 
da data da Nota Fiscal de Compra.

A Panasonic do Brasil Limitada restringe suas responsabilidades à substituição de 
peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, constate-se a falha 
em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do 
aparelho, serão gratuitas dentro do prazo de garantia.

A Panasonic do Brasil Limitada declara nula e sem efeito se este aparelho sofrer 
qualquer dano provocado por acidentes,  insetos, agentes da natureza (raios, inundações, 
desabamentos, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à 
rede elétrica imprópria ou sujeitas a fl utuações excessivas, ou ainda no caso de apresentar 
sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela 
Panasonic.

Também, será considerada nula a garantia se este Certifi cado ou a Nota Fiscal de Compra 
apresentar rasuras ou modifi cações.

A Panasonic do Brasil Limitada obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto 
os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços 
Autorizados. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o 
único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado 
mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia são válidos apenas em território brasileiro.

Obs.: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

a) Instalação do produto.
b) Atendimento em domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser 

atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato 
com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre taxa 
de visita. Constatada a necessidade da retirada do aparelho, fi ca o 
consumidor responsável pelas despesas de transporte de ida e volta do 
produto ao Serviço Autorizado Panasonic.

c) Gabinetes e peças plásticas tais como: porta e painel.
d) Danos causados pela alteração do cabo de força que não atendam a 

norma NBR 14136.

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.


