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• Cromargan® matt
• 2000 Watts of power
• Variable temperature setting with LED lighting
• Cast aluminium plate with non-stick coating and integrated heat element; 

dishwasher safe
• Large ribbed grill area: approx. 27 x 41 cm
• Easy handling: Easy removal and insertion of grill plate at the touch of a button
• Removable collection tray, dishwasher safe
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WMF LONO Table grill ribbed

Product highlights:

Specifications & Packaging data

NEW

The WMF LONO table grill made of Cromargan® with 
fully ribbed grill area is perfect for grilling at home. A 
powerful 2000 watt output ensures optimum grilling 
results. The temperature can be adjusted to any level 
and the control element has LED lighting. The 27 x 41 
cm grill plate made of cast aluminium makes a grill 
area of around 1100 cm², which can be easily removed 
and cleaned in the dishwasher. The removable fat 
collection tray made of Cromargan® is also dishwasher 
safe.

Powerful table grill with ribbed grilling area

 state: 2018 03
 All prices are RRP‘s (incl. VAT) of WMF consumer electric GmbH. 
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220-240 V~, 50-60 Hz, 2000 Watts

Cromargan® matt
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WMF High Performance

Ideal for 
healthy 
eating

Specifikace a údaje o obalu
Číslo výrobku: Délka kabelu (m):

Kód EAN: Velikost spotřebiče Š×H×V (mm):

CMMF: Čistá hmotnost (kg) cca:

Kusů/karton: Velikost kartonu Š×H×V (mm):

Spotřeba energie: Hrubá hmotnost (kg) cca:

Barva:

Stolní gril WMF LONO

Hlavní výhody:
• Matná nerezová ocel Cromargan®
• Výkon 2000 wattů
• Variabilní teplotní nastavení s LED osvětlením
• Hliníková deska s nepřilnavým povrchem a zabudovaným topným tělesem, 

vhodné do myčky
• Velká žebrovaná plocha na grilování cca 27 x 41 cm
• Snadná manipulace: jednoduché sejmutí a připevnění grilovací desky 

stisknutím jednoho tlačítka
• Odnímatelný odkapávač tuku vhodný do myčky

Výkonný stolní gril s žebrovaným povrchem.

Stolní gril WMF LONO vyrobený z nerezové oceli Cromargan® 
s celožebrovaným povrchem se dokonale hodí na domácí grilování. 
Vysoký výkon 2 000 wattů zajišťuje optimální výsledky při grilování. 
Teplotu můžete nastavit na libovolnou úroveň. Ovládací prvek 
disponuje LED osvětlením. Grilovací rošt o velikosti 27 x 41 cm 
z hliníku poskytuje 1 100 cm2 široký prostor pro grilování, lze ho 
snadno sundat a umýt v myčce. Odnímatelný odkapávač tuku 
vyrobený z nerezové oceli Cromargan® je také vhodný do myčky.

Společné stolováníNOVINKA
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220-240 V~, 50-60 Hz, 2000 wattů

Matná nerezová ocel Cromargan®


