
Preparar aquele arroz soltinho ficou muito mais fácil com a panela elétrica.

Aqueça ou cozinhe vários tipos de alimentos: risotos, paella, sopas e o que mais a 
sua imaginação desejar. Com tamanho ideal para pequenas famílias, esta panela tem 
potência de 400W e revestimento antiaderente, para evitar que a comida grude em 
sua base. 

Com exclusiva função Termo Control, ela possui fonte de calor para cozimento 
uniforme e mantém o arroz aquecido depois de pronto por até 8 horas, pois sua tampa 
tem o encaixe perfeito.

Possui indicador de nível de água, alça para transporte, trava de segurança, saída de 
vapor e reservatório para água proveniente do vapor da tampa. 

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Prepara arroz, paella, risotos, sopas, e muito mais!

Produto certificado pelo INMETRO

Panela de Arroz Elétrica 1 Litro

- Prepara arroz, paella, mingau, sopas, carnes entre outros alimentos
- Potência de 400W
- Capacidade de 1 litro ou 5 xícaras
- Função Termo Control (mantém o arroz aquecido depois de pronto por até 8 horas)
- Revestimento antiaderente para fácil limpeza
- Trava de segurança
- Reservatório para água proveniente do vapor da tampa
- Acompanha xícara medidora e colher
- Voltagem: 127V ou 220V (não é bivolt)
- Assistência técnica em todo o território nacional
- Produto certificado pelo INMETRO
- SAC: (27) 3434-6262 / 0800 00 50 925 

Classificação fiscal 8516.79.10

Alíquota IPI 12%

DADOS DE LOGÍSTICA
INBPE1LModelo

Peso: 1,63 Kgs

Embalagem individual
Dimensões [CxAxP]
Peso
Código de barras [EAN-13]

220x250x220mm 
1,75 Kgs

Embalagem coletiva
Dimensões [CxAxP]
Peso
Qtde por embalagem

730x525x245mm 
10,5 Kgs
06

Código de barras [DUN-14]

127V – 7897416802204

220V – 7897416802211

127V – 17897416802201

220V – 17897416802218

Garantia 1 ano

Dimensões [CxAxP]: 215x245x215mm 
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
(27) 3434-6262 | 0800 00 50 925

sac@produtosinbrasil.com.br


