
CCL401WH – Processador de alimentos que cozinha

Confecionar refeições saudáveis para a família será mais fácil com a kCook Multi da Kenwood. Com instruções passo-a-passo e funções 

pré-programadas será mais simples preparar uma grande variedade de refeições com confiança, poupando tempo para fazer outras 

tarefas de rotina diária.

Preparar refeições – Poupando tempo para a vida

Capacidade da Taça 4,5L

• Capacidade de trabalho de 2,6L 

correspondente a 8 doses

APP de receitas disponível

• Grande variedade de receitas com 

instruções passo-a-passo para inspirar e 

simplificar os seus momentos na cozinha
Modo Manual

• Ajuste de temperatura com incrementos de 1°C variando 

de 30°C até 180°C para cozinhar, reaquecer, ferver e 

saltear

• Temporizador programável até 8h

• 12 Configurações para misturar

Botão Chop

• Para cortar facilmente os ingredientes 

dentro da taça, como cebolas, e triturar 

alimentos para fazer sopas, por exemplo

Acessórios incluídos

• Lâmina de corte

• Utensílio de mistura

• Batedor para claras e molhos

• Tabuleiro de vapor para preparar peixes 

e legumes

6 Programas de Pré-seleção

• Refeições Principais

• Molhos

• Vapor

• Sopas

• Saltear

• Sobremesas 
Confiança e Segurança

• Indica Modo de Cozedura Seguro (poderá 

ausentar-se do aparelho neste modo)

• Indica que o aparelho está quente e acima 

dos 60ºC

Partes laváveis na máquina de louça

• Os acessórios, a tampa e a taça de metal 

poderão ser lavados na máquina de louça

Potência

• 1500W Aquecimento, 550W Motor

Direct Prep - Função de Preparação Direta

• Poderá cortar, fatiar e ralar os alimentos 

diretamente na taça enquanto cozinha

Unidade de Armazenamento

• Para facilitar o uso dos acessórios e 

poupar espaço na cozinha



Please contact your Regional Co-ordinator for samples and SKU information

Detalhes do produto

Cor Branco e Cinza

Materiais Plástico e Aço Inoxidável

A x L x P (cm) 29 x 33.5 x 26 (Sem Direct Prep)

44 x 33.5 x 26 (Com Direct Prep)

Peso (kg) 7.3 (Sem Direct Prep)

8.3 (Com Direct Prep)

CCL401WH – Processador de alimentos que cozinha

Embalagem Unidade

CCL401WH
A x L x P (cm) 37.5 x 58.9 x 41.3

Peso (kg) 14.3

SKU Descrição EAN

0W20610007 CCL401WH Unidade 5011423187730

Tamanho da caixa, peso e código EAN variam dependendo do conteúdo da embalagem


