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Cooktop Portátil Conectado 
Tramontina GURU por Indução



Cooktop GURU

Sensor de temperatura

Sensores de balança

Ref.: 95700/005 - 127 V 
Ref.: 95700/006 - 220 V

Portabilidade: você pode levar o Guru para qualquer lugar (necessita 
alimentação elétrica).

Possui aplicativo “Tramontina Guru” com mais de 240 receitas 
guiadas por meio de vídeos e textos, com inclusões mensais de 
novos pratos.

O Guru é um cooktop conectado que te ajuda a cozinhar. Projetado pela Tramontina no Brasil, vai 
transformar a sua experiência na cozinha, entregando o mais apurado controle de temperatura, 
peso e tempo no preparo de suas receitas. Se você está dando os primeiros passos com as 
panelas ou deseja se aprimorar no mundo da gastronomia, o Guru é o cooktop ideal para 
você! 

Sensor de temperatura e balança integrados, que proporcionam maior 
precisão na execução das receitas.

Conexão Bluetooth para smartphone ou tablet.

Informações sobre os dados nutricionais dos pratos.

Segurança e eficiência do funcionamento por indução.

Acesse a playlist de vídeos do GURU. 

Conecte com o app 
Tramontina Guru.

Faça download na loja de 
aplicativos do seu smartphone:
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KIT GURU 

ITENS OPCIONAIS:

O cooktop é vendido apenas em kit (não é vendido avulso), 
composto por:

Para permitir que o usuário possa realizar todas as receitas 
do aplicativo e no maior número de porções disponíveis:

• 1 Cooktop inteligente Tramontina Guru por indução;

• 1 Caçarola de Inox Brava 20 cm Ref. 62404/200;

• 1 Frigideira de alumínio Mônaco 24 cm Ref. 28703/024;

• 1 Jogo de colheres medidoras Ref. 29899/061;

• 1 Régua de 8 cm em aço inox.

• Caçarola de alumínio  Mônaco 24cm Ref. 28705/024;

• Frigideira de inox Brava 24cm Ref. 62415/240;

• Espagueteira de inox Brava 24cm Ref. 62417/240.

IMPORTANTE: para garantir o resultado das receitas, é 
necessário utilizar as panelas indicadas no aplicativo.



Características

• Uso exclusivamente doméstico;
• Diâmetro da panela: mínimo Ø 120 mm, máximo Ø 260 mm;
• Panelas: Com fundo em material ferroso (que atrai ímã). Panelas de ferro fundido 

não podem ser utilizadas. Para o modo receitas (guiadas por vídeos e textos), 
recomenda-se usar somente as panelas indicadas no aplicativo.

• Tensão: 127 V (ref.: 95700/005) ou 220 V (ref.: 95700/006). Não é bivolt!;
• Comprimento do cabo de conexão a energia: 1,7 metros;
• Mesa Vitrocerâmica;
• Frequência: 50 - 60Hz;
• Potência máxima: 1800W;
• Painel de comando Touch;
• Peso: 3,8 Kg;
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Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro. 
Este equipamento carrega internamente o produto ESP32-WROOM-32D com código de homologação ANATEL: 17426-20-11541

Modo receitas: desenvolvimento de receitas guiadas por 
meio de vídeos e textos através do aplicativo.

Modo controle remoto: controle de temperatura e tempo 
do cooktop através do aplicativo.

Modo manual: controle do cooktop sem o uso do aplicativo.
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www.tramontina.com.br/guru
A Tramontina reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas e características dos produtos sem prévio aviso.  

Todas as imagens são meramente ilustrativas. Aparelho para uso exclusivamente doméstico.

de repente, você está cozinhando

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


