
 

Philips Walita
Miniforno

RI4495
Pratos quentes e deliciosos com total facilidade

Timer de 45 minutos, seletor de temperatura
O miniforno multiuso que faz quase tudo! Assa, grelha, tosta, aquece e tem vários 

recursos para você cozinhar com total facilidade e resultados sempre deliciosos. Inclui 
termostato ajustável, timer de 45 minutos, bandeja para assar e bandeja de resíduos.

Alimentos deliciosos
• Assa, grelha, tosta ou aquece alimentos e lanches
• Termostato ajustável para resultados perfeitos (máx. 230 °C)
• O timer de 45 minutos desliga o forno no final do tempo programado

Fácil de usar
• O alarme toca quando o alimento está pronto.
• Bandeja de resíduos removível para uma limpeza mais fácil
• Bandeja grande, quadrada, com revestimento antiaderente (230 x 230 mm)
• Grelha removível

Utilização segura
• Luz liga/desliga
 



 Multifuncional

Assa, grelha, tosta ou aquece alimentos e lanches.

Termostato ajustável
Termostato ajustável para resultados perfeitos (máx. 
230 °C).

Timer de 45 minutos

O timer de 45 minutos desliga o forno no final do 
tempo programado.

Alarme
O alarme toca quando o alimento está pronto.

Bandeja de resíduos removível

Fácil de limpar graças à bandeja de resíduos 
removível.

Bandeja para assar

Bandeja grande, quadrada, com revestimento 
antiaderente (230 x 230 mm)

Grelha removível

Grelha removível
RI4495/26

Especificações
Especificações gerais
• Pés antideslizantes

Especificações técnicas
• Capacidade: 9 l
• Capacidade real: 5,7 l
• Alimentação: 1100 W
• Comprimento do cabo: 1.0 m
• Elementos de aquecimento: Quartz (2x)
• Voltagem: 120-127 V
• Freqüência: 50/60 Hz

Especificações do design
• Materiais: Suporte de metal, botões/alças de 

plástico (PBT)
• Cor(es) disponível(is)

Acessórios incluídos
• Bandeja para assar: 230 x 230 mm
•
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