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DOMINÓ 1GG TRI 30



COOKTOP A GÁS 
DOMINÓ 1GG TRI 30
Ref.: 94702/101

RENDIMIENTO MÉDIO
— 58%

EFICIENCIA ENERGÉTICA
— D

TENSÃO | FREQUÊNCIA
— Bivolt (127-220 V) / 50 - 60 Hz

POTENCIA TÉRMICA MÁXIMA
— 1 x 3,80 kW

TIPO DE GÁS
— GN: 1,96 kPa (20 mbar);
— GLP: G30 - Butano - 2,75 kPa (28 - 32 mbar)
* Produto calibrado para gás GLP, pressão 2,75 kPa (28 - 32 
mbar).

05/2023 2/2

Dimensões para instalação:

MESA DE VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA DE 
PROTEÇÃO
Garante maior resistência e segurança no vidro temperado.

ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
Basta girar o manípulo que a chama se acende.

UM QUEIMADOR TRIPLA CHAMA 

MANÍPULOS DE BAQUELITE 
Material térmico que resiste altas temperaturas, 
garantindo durabilidade e beleza por mais tempo.

mm

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.
Para mais informações acesse: tramontina.com.br

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Trempes e espalhadores de chama em aço carbono 
esmaltados (mais robusta e com cobertura uniforme, 
prolonga vida útil da trempe).

SISTEMA SAFESTOP
Sistema de segurança que interrompe o fornecimento de 
gás

Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, INMETRO, Registro nº 009687/2014

TRAMONTINA TEEC S.A.
Rodovia BR-470/RS, km 230 

Bairro Triângulo | CEP 95185-000

Carlos Barbosa | RS | Brasil 

CNPJ 01.554.846/0001-36

Indústria Brasileira

Eletros
Electrodomésticos

2023

Para saber mais sobre 
cooktops, consulte o 
nosso ARGUMENTÁRIO.

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro
do período da garantia contratual. 

Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado
Tramontina, a Garantia poderá ser de até 18 meses. 
*Instalação não gratuita.

Registre o produto em:
www.tramontina.net/cadastrogarantia 

3 meses
garantia legal garantia

contratual

9 meses
registrando o
produto

6 meses
instalando com o
serviço autorizado
Tramontina* 
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Garantia Adicional Grátis

24 meses
de garantia contados a partir da
data de emissão da Nfe de compra
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