
DOMINÓ

QUADRATTO BARBECUE 
30 CM
DE-BQ-30-XQ-2ZEA

COMERCIAL

Pertence à família 
Quadratto, que conta 
com modelo a gás e 
chapa vitrocerâmico.

Acabamento da mesa 
em aço inoxidável.

Tipo de cocção: 
Resistência elétrica.

Grelha de ferro fundido

As pedras absorvem 
melhor a gordura, 
por serem porosas, e 
reduzem a produção  
de fumaça.

Largura de 30 cm.

Comando com 
indicadores de potência.

30 cm

Contém pedra 
vulcânicas, fáceis para 
limpar e contribuem 
para manutenção do 
calor no momento  
do preparo com  
menor consumo de 
energia elétrica.



DICAS ELETTROMEC

Primeiro Uso

• Na primeira utilização ou no caso de não ser utilizado por um longo período, é necessário ligar o cooktop por 30 
minutos na posição 2, para eliminar uma possível umidade absorvida pela resistência.

Pedra Vulcânica

Acumula calor durante a primeira fase de funcionamento da resistência e permite portanto, sucessivamente, obter 

um grelhado mais uniforme.

• Para obter melhores resultados aconselha-se pré-aquecer a pedra vulcânica por ao menos 10 minutos na posição 2.

• Esta precaução é aconselhada na primeira utilização do aparelho, pois, permite diminuir o risco que, durante o 
cozimento, os alimentos absorvam os odores que a resistência produz durante a primeira utilização.

Limpeza e Conservação

• A limpeza deve ser feita após o resfriamento do cooktop e seus componentes (grelha de cocção e resistência grill) 
e não se deve utilizar esponja metálica, produtos abrasivos em pó ou spray corrosivo. Evite que produtos como 
vinagre, café, leite, salmoura, sumo de limão ou tomate permaneçam muito tempo em contato com a superfície 
do cooktop.

• A mesa do cooktop, deve ser limpa periodicamente com um pano levemente úmido em água morna e sabão, e 
secada completamente, após o procedimento.

• A bandeja anti-gotejamento pode ser removida retirando a grelha de cocção, levantando a resistência grill, após 
efetuar o precedimento remova-a e efetue a limpeza.

• A pedra vulcânica pode ser removida retirando a grelha de cocção, levantando a resistência grill e remova a 
bandeja anti-gotejamento, com as pedras vulcânicas. Limpe as pedras suavemente com água e uma pequena 
escova de nylon e deixe secar completamente.

Mapa de Cocção

1 Resistência elétrica 2.100 W

1



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, 

no site www.elettromec.com.br.

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não 

credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área “Assistência Técnica” 

no site www.elettromec.com.br.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Cocção Elétrica

Largura 30 cm

Resistência Elétrica 1

Pedra Vulcânica Sim

Grelha 1 x Ferro Fundido

Dimensões da Embalagem (L X A X P) 395 x 125 x 575 mm

Dimensões do Produto (L X A X P) 305 x 54 x 510 mm

Peso com Embalagem 9 kg

Peso sem Embalagem 8 kg

Corrente 9,6 A

Tensão 220 V

Potência 2.100 W

Garantia 2 anos*


