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Chapa "corta e sela"

 
RI2393/90

Sanduíches deliciosos fáceis de fazer
Com armazenamento vertical e fácil sistema de travamento

Sanduíches perfeitamente tostados a qualquer hora com esta sanduicheira de alta temperatura e potência, com

chapas "corta e sela" que preservam os ingredientes dentro. Fácil de usar com o sistema de travamento e fácil

de guardar com a opção de armazenamento compacto vertical.

Da maneira mais fácil

Dispositivo para enrolamento do fio

Sistema de travamento fácil de pressionar

Luz indicadora de aquecimento e de "pronto para cozinhar"

Fácil de guardar, vertical

Sanduíche perfeitamente tostado

Alta potência para um aquecimento rápido

Chapas "corta e sela" mantêm os ingredientes/queijo dentro do sanduíche

Temperatura alta para um sanduíche tostado perfeitamente

Máxima segurança

Alça antitérmica (não aquece)

Os pés de borracha garantem sua permanência no lugar



Sanduicheira RI2393/90

Destaques Especificações

Chapa "corta e sela"

Chapas "corta e sela" para garantir que os

ingredientes e o queijo sejam preservados

dentro dos sanduíches

Alta temperatura

A temperatura alta tosta os sanduíches

igualmente, deixando-os saborosos e

crocantes.

750W

Potência alta para aquecer a sanduicheira

rapidamente.

Sistema de trava fácil

Pressione para fechar firmemente e trave a

sanduicheira.

Luz indicadora de aquecimento e "pronto"

Indica de forma clara quando está aquecendo

e quando está pronto.

Armazenamento vertical

Economia de espaço com armazenamento

compacto.

Armazenamento do cabo

Dispositivo para enrolamento do fio para

armazenamento de forma organizada.

Alça antitérmica (não aquece)

A alça permanece fria para uso seguro durante

o preparo.

Pés de borracha

Assegure a permanência do produto no lugar

durante o uso.

 

Especificações do design

Dimensões (C x L x A): 231 x 218 x 90 mm

Cor(es): Preto

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Alça antitérmica

Chapas com revestimento antiaderente

Especificações técnicas

Lig/Desl: 750 W

Voltagem: 220-240 volt

Comprimento do cabo: 0,8 m
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