
 

 

Philips
Miniforno

900 W

RI4496
Pratos quentes e deliciosos com total facilidade
Timer de 45 minutos
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.

Ideal para preparar lanches variados
• Assa, grelha, tosta e aquece alimentos e lanches
• Controle de temperatura ajustável para resultados excelentes
• Bandeja para assar grande para alimentos variados
• Alta potência: 900-1.000 W

Design simples com indicação clara
• A luz liga/desliga mostra o status nitidamente
• O alarme toca quando o alimento está pronto.

O máximo em conveniência
• O timer de 45 minutos desliga o forno no final do tempo programado
• Grelha removível para um fácil manuseio
• Bandeja com revestimento antiaderente para uma fácil limpeza



 Assa e tosta os alimentos

Ótimo para tostar, dourar/gratinar, descongelar, 
grelhar e assar alimentos variados.

Controle de temperatura ajustável

Use o seletor de temperatura, que pode ser ajustado 
entre 80 a 230°C, para definir a temperatura de 
cozimento desejada.

Bandeja para assar grande

Capacidade: 9 L — pode grelhar frango ou 
descongelar minipizzas

Alta potência: 900-1.000 W
Ótimo para preparar alimentos variados

Luz liga/desliga

Indica nitidamente o status

Alarme
Indica claramente o status do cozimento.

Timer de 45 minutos

Tempo de cozimento fácil de programar.

Grelha removível
Praticidade e segurança para manusear pratos 
variados.

Bandeja com revestimento antiaderente

Resistente e fácil de limpar
RI4496/20

Especificações
Especificações gerais
• Controle de temperatura
• Bandeja para assar
• Luz liga/desliga
• Alarme
• Timer de 45 minutos
• Grelha removível
• Bandeja antiaderente
• Capacidade de 9 L

Especificações do design
• Cor(es) disponível(is): Preto
• Cor(es): Preto
• Dimensões do produto (C x L x A): 30 x 36,3 x 

17,9 cm

Especificações técnicas
• Alimentação: 1.000 W
• Capacidade: 9 l
• Voltagem: 220~240 V
• Freqüência: 50/60 Hz
• Comprimento do cabo: 0,9 m

Acessórios incluídos
• Bandeja para assar: 245,5 (C) x 208,5 (L) x 20,8 

(A) mm
•
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