Robô de Cozinha

Top Cuisine
Código do produto: 925.011.000
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Informações válidas, exceto devido a erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Código EAN: 8414234250117
Argumento de venda a destacar:

Programe a sua receita e deixe que o Top Cuisine se encarregue de prepará-la. O
aliado perfeito para poupar tempo na cozinha. Com os seus 12 programas diferentes
poderá desfrutar todos os dias de menus saborosos, diferentes e completos. E pode
também cozinhar a vapor! Para além disso, inclui ainda um livro com mais de 50
receitas para fazer no Top Cuisine.
Principais argumentos de venda desenvolvidos:
• 12 programas de cozinha distintos. Inclui um programa específico para paelhas e outro para
refogados. O Top Cuisine controla os tempos de confeção e de repouso e avisa-o quando a comida
está pronta.
• Programação de 24 horas. Selecione a hora a que pretende ter a sua comida preparada e introduza os
ingredientes. O Top Cuisine faz o resto do trabalho por si.
• Cozinha grandes quantidades de uma só vez graças aos seus 5 litros de capacidade.
Descrição das características técnicas:
•
•
•
•

860W
12 programas (incluindo paelha e refogado)
Temporizador de 24 horas
5 litros de capacidade

Acessórios incluídos:
•
•
•
•

Cesto para cozinhar a vapor
Copo medidor
Colher
Espátula

Acabamentos do produto
• Cor principal do produto: Aço inoxidável.
• Cor(es) secundária(s): Preto.
Código EAN:

• Inclui livro com mais de 50 receitas
• Cuba antiaderente amovível

TOP CUISINE
925.011.000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

860W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

220-240V
Schuko
(CEE7/7, tipo
E+F)
120cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

2u
10,08 Kg
63,5x41,5x28,5cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

40,5x31x26cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

36,5x27x21cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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3,8Kg
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