
Grelhador, Prateado
TFB4431V

Cozinha saudável e deliciosa. Prepara
pratos de qualidade e com estilo. Controlos
individuais das placas.
● Uma ampla variedade de possibilidades, graças a 3 posições:

fechado como um grelhador de placas, aberto como um
grelhador de mesa e também com uma terceira poição semi-
aberto que permite gratinar e aquecer. Ambas as placas são
duplas (placas lisas ou onduladas).

● 2 controlos independentes de temperatura para a placa
superior e inferior garantem um cozinhado perfeito.

● Placas desmontáveis e aptas para o lava loiças. Placas em
alumínio fundido que garante uma limpeza fácil graças à sua
superfície anti-aderente.

● Placas onduladas para grelhar e placas lisas. Inclui: tabuleiro
para gratinar e manter quente.

● Potência elevada de 2.000 W, para um aquecimento rápido e
calor constante.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  115 x 400 x 330
Dimensões do produto embalado :  370 x 205 x 420
Dimensões da palete :  205.0 x 80.0 x 120.0
Quantidade por unidade de caixa :  2
Número standard de unidades por palete :  60
Peso líquido (kg) :  4,788
Peso bruto (kg) :  5,4
Código EAN :  4242002685991
Potência (W) :  2000
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  120,0
Tipo de ficha :  Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Certificados de aprovação :  Morocco
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Grelhador, Prateado
TFB4431V

Cozinha saudável e deliciosa. Prepara
pratos de qualidade e com estilo. Controlos
individuais das placas.

- Potência: 2000 W
- Multifuncional: grelhador de placas com aquecimento superior

e inferior para grelhar, gratinar e manter quente
- Dobradiça flutuante que permite que alimentos mais espessos

possam ser uniformente cozinhados
- Grelhas de fácil limpeza em aluminio com Revestimento anti-

aderente
- Placas com superfície dupla: placas lisas adaptadas para

sanduíche e superfície ondulada para grelhar
- Profissionalmente equipado com 2 controlos independentes

de temperatura para a placa superior e inferior
- Regulação contínua da temperatura, com interruptor de ligar/

desligar integrado
- Lâmpada de controlo com indicação de pronto a grelhar
- Alimentos mais saudáveis: grelhas inclinadas com canais de

drenagem da gordura para o interior de bandejas
- Grande superfície: 328 x 238mm
- Placas removíveis para fácil limpeza
- Possibilidade de arrumar na posição vertical
- Acessório incluído: tabuleiro para gratinar e manter quente
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