Qualidade,
resistência e
alta performance
nos melhores produtos!
Desde 2008 a Best Comercial Importadora comercializa eletrodomésticos e utensílios que levam conforto e
praticidade ao lar e ao dia a dia das pessoas. A gama de produtos é sempre atualizada e expandida
seguindo as tendências mundiais no setor, priorizando sempre as melhores tecnologias, a qualidade e os
preços competitivos.
Através de uma ampla rede de representantes, presentes em quase todo território nacional, as entregas são
maximizadas, os custos reduzidos e os produtos estão disponíveis nos locais e nos momentos que o cliente
necessita.
Quando um produto com o custo/benefício e a qualidade Best estão em casa toda a família ganha mais
tempo para aproveitar o que a vida tem de melhor.

Forno elétrico Básico 48 litros
A capacidade de 48 litros permite variados formatos e tamanhos de
fôrmas e travessas.
Excelente opção para o preparo de pizzas, tortas, bolos, assados, pães,
carnes e outras receitas, utilizando menos gordura e conservando os
nutrientes do alimento.

Capacidade
48 litros

Voltagem
127/220V

A temperatura de 0°C até 250°C possibilita maior controle na hora de
assar os alimentos, pois é possível deixá-los no ponto ideal de acordo com
cada receita: grelhado, gratinado e dourado a seu gosto.

Potência
1600 watts/127V
2000 watts/220V

Temperatura
0ºC até 250ºC

Timer
120 min

Através da porta em vidro temperado é possível visualizar o alimento
durante o processo de preparo, além de oferecer mais resistência ao calor.
Características técnicas

Modelo
Voltagem
Potência
Consumo
Medidas (LxAxP)
Peso

Forno 48 LT Básico
127 V / 220 V
1600 W / 2000 W
1,6 Wh / 2,0 Wh
560x350x410 mm
7,5 Kg

Embalagem individual

Medidas (LxAxP)
Peso

620x425x455 mm
9,5 Kg

Cód (EAN)

127 V: 7890000009980
220 V: 7890000009997
8516.60.00
12%

Classificação fiscal
Alíquota IPI

Funções
Assa, grelha, tosta, gratina e aquece.
Acessórios
Grelha, pegador em aço inox e bandeja coletora de gordura.

Forno elétrico Plus 48 litros
A capacidade de 48 litros permite variados formatos e tamanhos de
fôrmas e travessas.
Capacidade
48 litros

Com espeto
Giratório

Potência
1600 watts/127V
2000 watts/220V

Temperatura
0ºC até 250ºC

Timer
120 min

Excelente opção para o preparo de pizzas, tortas, bolos, assados, pães,
carnes e outras receitas, utilizando menos gordura e conservando os
nutrientes do alimento.
A temperatura de 0°C até 250°C possibilita maior controle na hora de
assar os alimentos, pois é possível deixá-los no ponto ideal de acordo com
cada receita: grelhado, gratinado e dourado a seu gosto.
Através da porta em vidro temperado é possível visualizar o alimento
durante o processo de preparo, além de oferecer mais resistência ao calor.
Ainda conta com espeto giratório para preparação de alimentos mais
elaborados, pegador de espeto giratório e pegador de grade e bandeja.
Mais segurança e facilidade para você. Seu assado mais bonito para levar
à mesa e bem mais gostoso.
Características técnicas

Modelo
Voltagem
Potência
Consumo
Medidas (LxAxP)
Peso

Forno 48 LT Plus
127 V / 220 V
1600 W / 2000 W
1,6 Wh / 2,0 Wh
560x350x410 mm
10 Kg

Embalagem individual
Funções
Assa, grelha, tosta,
gratina e aquece.
Acessórios
Grelha, pegador em aço inox e
bandeja coletora de gordura.

Medidas (LxAxP)
Peso

620x425x455 mm
12 Kg

Cód (EAN)

127 V: 7890000010009
220 V: 7890000010016
8516.60.00
12%

Classificação fiscal
Alíquota IPI

