


A velocidade das mudanças é 

cada vez maior. Vamos expandir a 

força e o valor da GRADIENTE® sendo 

os únicos que verdadeiramente 

sabem captar e se antecipar 

às necessidades e desejos das 

pessoas, com novas ideias que 

trazem soluções para sua casa e 

facilitam o seu cotidiano,

Isso é estar à frente.

 
Isso é GRADIENTE®

gradiente.com.br
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RECONHECIMENTO
E CONFIANÇA

EMPRESA NACIONAL
TRADIÇÃO HISTÓRICA

Com mais de 50 anos no mercado 

nacional, a GRADIENTE®, de geração 

em geração, mantém-se até hoje 

como marca forte e consolidada no 

imaginário dos brasileiros.

A sua força é como uma alavanca 

que aciona a memória afetiva e aflora 

toda a experiência positiva e de 

grande relevância conquistada em 

sua trajetória.

Reconhecida por inovação e referência em eletrônicos, 

a GRADIENTE® surpreende em um novo segmento e 

apresenta a Cobre Collection: a coleção exclusiva de 

eletroportáteis premium para sua casa.

Inovando no passado, hoje e sempre.
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DA TENDÊNCIA 
À REALIDADE...
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Produtos que provocam emoções ao primeiro olhar.

Surpreenda-se com o requinte.
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COBRE COLLECTION

08 GRADIENTE® COLLECTION

PARA TODOS OS OLHARES E MOMENTOS

As embalagens fortalecem a

identidade da Linha e reiteram 

os valores da GRADIENTE®, 

através de sua estética marcante, 

tradicional e, ao mesmo tempo, 

contemporânea e inovadora, para 

selar momentos especiais como 

um verdadeiro presente.

Tags instrutivas

acompanham

cada produto

EMBALAGENS
PREMIUM
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Imagens meramente ilustrativas.



GRADIENTE® COBRE COLLECTION

DIGITAL PROGRAMÁVEL SUPREME TOUCH

CAFETEIRA

10 GRADIENTE® COLLECTION

Você define a hora perfeita para o café ficar pronto. Ao acordar, 

após o almoço ou a qualquer hora do dia, você programa com 

até 24h de antecedência.

Painel touch-screen: com um simples toque na opção 

desejada, a função é selecionada rapidamente, 

facilitando a programação.

Corpo em aço inoxidável, com estrutura robusta e moderna, 

garantindo maior durabilidade, mais higiene e segurança 

durante o uso.
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12 GRADIENTE® COLLECTION

Despertar com o aroma do café preparado na hora é uma delícia e muito mais fácil com 

a Cafeteira Supreme Touch. Ela é programável, tem timer de até 24 horas e desliga-se 

automaticamente 120 minutos após o preparo. Perfeita para todos os dias!

2 anos de
garantia

38 cafés

GRADIENTE® COBRE COLLECTION

CAFETEIRA DIGITAL PROGRAMÁVEL
PGCA012 | SUPREME TOUCH

Aroma de café ao acordar

Display digital em LCD azul. 
Tem o tamanho perfeito para 
visualizar o relógio e facilitar a 
programação.

Corpo construído em inox.
Maior qualidade e durabilidade
assegurada.

Programa o início do preparo com até 24h de

antecedência.

Permite controlar a variação da intensidade do café 

proporcionando a máxima extração do sabor.

Função Timer

Função Aroma.

Capacidade para 38 cafés ou 
1,5L. Reservatório transparente 
para visualização do nível.

Acompanham filtro permanente 
e colher dosadora.

Painel Touch-screen: com 
um simples toque no painel é 
possível programar a cafeteira.

Jarra resistente de vidro 
refratário, sistema corta-pingos 
e desligamento automático 120 
minutos após o preparo.
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GRADIENTE® COBRE COLLECTION

ELÉTRICA INOX DAYLI

CHALEIRA

Auxilia em diversos 

preparos, como arroz, 

macarrão, caldo, risoto, 

sopa, chimarrão, chá e 

muitos outros.

Ferve água em

poucos minutos.
Toda em inox, é essencial para auxiliar no preparo de alimentos para suas refeições diárias. Ideal 

no café da manhã, com um delicioso chá, ou no preparo do almoço para a família. 

É perfeita para casa ou escritório, proporcionando rapidez e facilidade para você. 

Perfeita para o dia a dia
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Toda em aço inox escovado com detalhes surpreendentes em cobre, é resistente e higiênica. 

Livre de materiais tóxicos e nocivos à saúde. Ferve água em poucos minutos, para o preparo de 

alimentos e bebidas quentes. Pode ser levada direto à mesa. 

2 anos de
garantia

1,7 L

GRADIENTE® COBRE COLLECTION

CHALEIRA ELÉTRICA INOX
PGCE210 | DAYLI

Aliada no preparo de alimentos

É muito rápida! Ferve a 
capacidade máxima de 1,7L em 
poucos minutos.

Tampa com visor transparente 
e abertura automática. Basta 
pressionar o botão na alça.

Conta com sistema de desligamento automático e 
proteção contra fervura seca, quando não há água no 
reservatório, proporcionando mais segurança ao produto.

Feita em inox, garante mais higiene, saúde, resistência e 
durabilidade. 

Segurança e durabilidade

Alavanca traseira de 
acionamento. Quando a água 
ferve, desliga automaticamente.

Tem reservatório com visor
transparente para verificação do 
nível da água. 

Toda em inox e com peneira no
bico, é perfeita para auxiliar seu
dia a dia, em sua casa ou no
escritório.

Funciona apoiada sobre sua
base removível de aquecimento
com encaixe rápido. Pode ser 
levada direto à mesa. 
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GRADIENTE® COBRE COLLECTION

ELÉTRICA INOX EXCELLENCE

TORRADEIRA

Elegante e encorpada, tem design orgânico e é toda feita em aço inox escovado.

Sua lateral na cor cobre traz o estilo que se destaca na cozinha.

Design e estilo na cozinha
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20 GRADIENTE® COLLECTION

2 anos de
garantia

850 W

Pães de vários tipos, tostados, aquecidos ou descongelados a qualquer hora do dia, tudo pronto 

em minutos com muito sabor e crocância. 

GRADIENTE® COBRE COLLECTION

TORRADEIRA ELÉTRICA INOX
PGTR202 | EXCELLENCE

Pães quentinhos e crocantes

2 aberturas largas e profundas 
que tostam por igual pães de 
diferentes espessuras, tamanhos 
e formas.

Função Descongelar: 
descongela diversos tipos de 
pães com rapidez.

Função Reaquecer; aquece ou 
reaquece pães previamente 
tostados ou novos.

Sua alta potência e temperatura 
permitem resultados rápidos e 
perfeitos para todos os gostos.

7 níveis de tostagem que 
permitem preparar pães claros e 
macios assim como bem tostados 
e crocantes.

Bandeja removível coletora 
de farelos e resíduos. É mais 
higiênica e facilita a limpeza 
diária do produto.

Cancela o processo de tostagem a qualquer tempo, 

ejetando o pão rapidamente.

Com detalhes em cobre e inox, é robusta e requintada. 

Tem protetor anti-impressão digital, que evita as 

indesejadas manchas e impressões das marcas de 

dedos em sua superfície.

Função Cancelar.

Corpo em aço inoxidável escovado.
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GRADIENTE® COBRE COLLECTION

COM ABERTURA 180° | PRESS PRIME

GRILL INOX

Abre completamente 180° e permite preparar o dobro 

de alimentos de uma única vez. Muito mais espaço e 

comodidade para seu dia a dia.

Tem o tamanho perfeito para desfrutar refeições saborosas e 

saudáveis com a família e amigos. Com alta potência e controle 

de temperatura, permite deixar o ponto do alimento de acordo 

com sua preferência, com rapidez e resultados surpreendentes.

Com aço inox, estrutura robusta e moderna, garante maior 

durabilidade, higiene e segurança.
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24 GRADIENTE® COLLECTION

Prepare grelhados, legumes, verduras e lanches com a versatilidade do Grill Press GRADIENTE®. 

Com ele você faz refeições completas - de vegetais inteiros a cortes maiores de carnes, pães, verduras 

e legumes fatiados. Grelha simultaneamente os dois lados ou abre totalmente 180º.

2 anos de
garantia

2000
/1500

W

chapas: 29 x 27 cm

GRADIENTE® COBRE COLLECTION

GRILL INOX COM ABERTURA 180°
PGGR152 | PRESS PRIME

Mais espaço, mais sabor

Você ajusta a temperatura 
gradualmente, no nível que 
desejar, garantindo o alimento 
grelhado no ponto certo.

Superfície antiaderente 
ondulada:  reduz o contato do 
alimento com a gordura - mais 
saúde e menos calorias. 

Sistema de regulagem traseiro 
que permite regular a altura 
das placas de acordo com a 
espessura de cada alimento.

Coletor de resíduos: armazena 
o excesso de gordura e líquidos 
durante o preparo. É removível e 
de fácil limpeza.

Permite preparar o dobro de alimentos de uma única 
vez. Tem capacidade para 8 hambúrgueres, garantindo 
refeições completas.

Com alta potência, garante rapidez, eficiência e resultados 
incríveis. Mantém toda a suculência e traz muito mais sabor 
aos alimentos.

Abre totalmente 180°

Alta potência - resultado perfeito

Acabamento com alto padrão em inox.
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GRADIENTE® COBRE COLLECTION

MULTIUSO COM VAPOREIRA | ALL DAY

PANELA RISOTEIRA

A Panela Risoteira Multiuso All Day é perfeita para quem busca 

otimizar o tempo na cozinha com precisão, segurança e sem 

perder a qualidade e os nutrientes dos alimentos. 

Facilidade para você, todos os dias.
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2 anos de
garantia

600 ml

Prepare uma grande variedade de receitas salgadas, doces, fondues, agridoces, cremes, além 

de vários outros alimentos, como verduras, ovos e legumes no vapor, de forma prática, saudável 

e sem perder nutrientes e sabores.

GRADIENTE® COBRE COLLECTION

PANELA RISOTEIRA MULTIUSO COM VAPOREIRA
PGPM172  | ALL DAY

Todos os dias, todos os sabores

Tem recipiente interno 
antiaderente e removível com 
indicador de nível. Comporta 
600ml - ideal para o preparo de 
até 3 copos de arroz.

Arroz e Risotos Verduras e Legumes Fondues Ensopados

Funções cozinhar e manter 
aquecido: mantém o alimento 
aquecido automaticamente após 
o término do cozimento.

Prepara os alimentos 
simultaneamente na panela e 
no vapor, preservando sabores 
e nutrientes. Tem vaporeira em 
alumínio com alças frias.

Tampa removível com saída de vapor.

Permite acompanhar o preparo das receitas.

Tampa de vidro

Acompanham vaporeira, colher e copo 

medidor.
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GRADIENTE® COBRE COLLECTION

INOX 3 EM 1 | POWDER 600

MIXER

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS
COM VERSATILIDADE

MIXER

BATEDOR

PROCESSADOR

PO

DE SER USADO

D
IR

ETO NA PAN

EL
A

Com alta potência, o Mixer tem lâminas e haste em inox que permitem preparar 
alimentos quentes direto na panela, como purês, cremes, molhos, maioneses, 
vitaminas, sucos e caldos variados, entre outros.

Processador com tamanho ideal para triturar e processar diversos alimentos, como 
temperos, verduras e vegetais. Também tritura carnes, grãos e castanhas, além de 
queijos firmes.

Com o Batedor tipo fouet e controle gradual de velocidade, permite preparar massas 
leves, aeradas e delicadas, bater claras em neve, chantilys, gemadas, cappuccinos 
cremosos e muito mais.
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PO

DE SER USADO

D
IR

ETO NA PAN

EL
A

2 anos de
garantia

600 W

Versátil. É essencial no preparo de diversas receitas: das simples e rápidas, à sofisticadas e 

gourmet. Tem alta potência e é 3 em 1: mixer, processador e batedor. Um item completo que 

não pode faltar na sua cozinha..

700ml

GRADIENTE® COBRE COLLECTION

MIXER + PROCESSADOR + BATEDOR
PGMX402  | POWDER 600

Máxima performance, menor esforço

600W de potência e alta 
performance. Tem haste e corpo 
em aço inoxidável, garantindo 
resistência e durabilidade.

Função Mixer: prepara sucos, 
molhos, vitaminas, maionese, 
purês, alimentos quentes na 
panela ou frios.

Função Processador: tritura e 
processa vegetais, temperos, 
queijos, grãos, carnes e muitos 
outros alimentos e condimentos.

Batedor fouet que mistura e 
bate claras em neve, chantily, 
gemada, cremes aerados, 
massas leves e muito mais.

Pode ser utilizado em alimentos
quentes, direto na panela.

Controle gradual de 
velocidades + função turbo 
com extravelocidade: resultado 
perfeito para qualquer alimento.

Maionese e cremes

Pesto e molhos Chocolates e doces Queijos  variados Sucos e vitaminas

Temperos e vegetais Carnes e bacon Castanha e grãos
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GRADIENTE® COBRE COLLECTION

COPO VIDRO 1000W | 5 VELOCIDADES

LIQUIDIFICADOR

Copo de vidro, resistente e totalmente desmontável, com 6 

lâminas em aço inox. Tem alto poder de trituração e permite 

o preparo de alimentos consistentes ou congelados, como 

castanhas, polpas de frutas ou gelo.

Base em aço inoxidável, com estrutura robusta e moderna, 

garante maior durabilidade, higiene e segurança. Design 

arrojado e que agrega valor a ambientes especiais.

Com design exclusivo 

e acabamento refinado 

em inox escovado na  

cor cobre, traz requinte 

e sofisticação para 

qualquer ambiente.

ERGONÔMICO E POTENTE
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2

5

anos de
garantia

veloc.

1000 W

Design que surpreende e acabamento excepcional em inox na cor cobre. Tem alto poder de 

trituração e permite preparar receitas com muito sabor.

GRADIENTE® COBRE COLLECTION

LIQUIDIFICADOR COPO DE VIDRO 2L | 5 VELOCIDADES
PGLQ352  | REVOLUTION GLASS

Sofisticação e poder

Conta com 6 lâminas afiadas 
em aço inox, para preparos 
pesados ou leves e alto poder 
de trituração.

Copo de vidro desmontável com 
capacidade total de 2L (1,5L útil). 
Fácil limpeza e maior higiene. 

Força máxima com alta potência. 
Tem led azul no aro do botão e 
as funções pulsar e triturar.

Tampa com sobretampa central 
e encaixe emborrachado, que 
garante total vedação.

Bolos e mousses Smoothies e frozens Vitaminas e sucos Panquecas e massas

5 velocidades e 1000W: liquidifica 
e tritura vários tipos de alimentos, 
macios ou resistentes, castanhas, 
polpas congeladas e gelo.
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GRADIENTE® COBRE COLLECTION

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

modelo

tensão

potência

consumo

medidas (AxLxP)

peso

garantia

embalagem individual

medidas (AxLxP)

peso

EAN-13

embalagem coletiva

medidas (AxLxP)

peso

quant. por embalag.

DUN-14

127V

800W

0,8kWh

127V

1100W

1,1kWh

127V

850W

0,85kWh

32,5 x 17 x 25 cm

2Kg

2 anos

23,5 x 23,5 x 15 cm

0,91Kg

2 anos

20 x 30 x 16 cm

1,27Kg

2 anos

34,6 x 50,1 x 36,5 cm

9,8Kg

4

46,7 x 43,7 x 36,7 cm

9,26Kg

8

24,6 x 34,1 x 38,7 cm

3,88Kg

2

33,1 x 24,3 x 17,5 cm

2,28Kg

22,0 x 21 x 17,5 cm

1,1Kg

22 x 32,6 x 18,6 cm

1,77Kg

127V: 7899637300088
220V: 7899637300095

127V: 7899637300040
220V: 7899637300057

127V: 7899637300125
220V: 7899637300132

127V: 17899637300085
220V: 17899637300092

127V: 17899637300047
220V: 17899637300054

127V: 17899637300122
220V: 17899637300139

220V

800W

0,8kWh

220V

1850W

1,85kWh

220V

850W

0,85kWh

PGCA012 PGCE210 PGTR202 PGGR152 PGPM172 PGMX402

(*)

(*) Mixer Inox 3 em 1 Powder 600 acompanha | processador, batedor  e copo

PGLQ352

127V

350W

0,35kWh

127V

600W

0,6kWh

127V

1000W

1kWh

127V

1500W

1,5kWh

25,5 x 26 x 22 cm

1,28Kg

2 anos

40 x 6,5 x 6,5 cm

0,77Kg

2 anos

40 x 19,5 x 18,5 cm

3,52Kg

2 anos

14 x 32 x 34 cm

3,1Kg

2 anos

51,5 x 46,5 x 24 cm

6,9Kg

4

51 x 42,8 x 25cm

9Kg

6

32 x 42 x 39,5 cm

8,85Kg

2

40,3 x 52,4 x 40 cm

12,2Kg

3

24,5 x 22,3 x 22,3 cm

1,36Kg

25 x 25,5 x 15,7 cm

1,42Kg

30 x 37,5 x 20,5 cm

4,16Kg

38,2 x 38,8 x 16,8 cm

3,73Kg

127V: 7899637300187
220V: 7899637300194

127V: 7899637300064
220V: 7899637300071

127V: 7899637300101
220V: 7899637300118

127V: 7899637300231
220V: 7899637300248

127V: 17899637300184
220V: 17899637300191

127V: 17899637300061
220V: 17899637300078

127V: 17899637300108
220V: 17899637300115

127V: 17899637300238
220V: 17899637300245

220V

350W

0,35kWh

220V

600W

0,6kWh

220V

1000W

1kWh

220V

2000W

2kWh

embalagem individual

embalagem coletiva
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COBRE COLLECTION
ÁUDIO

Conheça e surpreenda-se.
Imagens meramente ilustrativas | Todos os produtos possuem estoque limitado e estão sujeitos a disponibilidade de código / voltagem | Os 
produtos não incluem eventuais itens utilizados para a composição fotográfica. | Reservamo-nos no direito de dirimir quaisquer questões 
relativas à este catálogo/book. | Nos resguardamos no direito de corrigir, anular, substituir, modificar e/ou excluir qualquer informação deste 

catálogo/book. | Conheça nossa Política de Compra e obtenha mais informações | imprensa@gradiente.com.br | gradiente.com.br

Todas as informações contidas nesse 

catálogo estão sujeitas a alterações sem 

aviso prévio e pertencem à detentora da 

marca GRADIENTE®. Nenhuma informação 

ou elemento pode ser copiado, reproduzido, 

modificado, encaminhado, carregado, alterado, 

transmitido ou distribuido de qualquer forma 

ou por qualquer meio, seja em parte ou em 

sua totalidade e sem autorização prévia por 

escrito emitida pela detentora da marca 

GRADIENTE®. A exceção atribuída para uso 

é estritamente comercial e/ou das equipes 

internas da companhia, sem modificações dos 

elementos presentes no mesmo. Qualquer 

outro uso, cópia das respectivas informações 

e/ou disseminação delas em meio online ou 

offline, que não tiverem sido expressamente 

autorizadas, constitui infraçao grave dos 

direitos da detentora da marca GRADIENTE® 

e serão analisadas conforme diretivas internas.

Onde houver olhos

querendo ver o novo,

onde houver ouvidos

querendo ouvir melhor,

onde houver corações

e mentes buscando

emoções e sensações,

esse é o lugar da

GRADIENTE®

Clique aqui e saiba mais:

©Copyright | GRADIENTE® | 2022

https://gradientecasa.com.br/



