Jednoduché, elektrické - eBBQ!
Grilování pro vnitřní i venkovní použití.

PG 8563 Stojanový gril s grilovacím roštem

– zapněte a grilujte: rychlý požitek z grilování díky krátkým dobám ohřevu - uvnitř i venku
– bez nebezpečí popálení: pouzdro SafeTouch eliminuje nebezpečí popálení na všech površích
– vysoce kvalitní hliníková litá grilovací deska pro dokonalé grilování
– snadné čištění díky možnosti rozebrání většiny částí grilu
– kouř je minimalizovaný díky vodě v grilovací misce

Technická data
Výkon

2.200 W

Barva

černá

Materiál

nerezová ocel, plast

Rozměry grilovací plochy

44,5 x 26 cm (cca 1150 cm²)

Typ grilovací plochy

hliníkový litý rošt

Štít proti větru

ano

Výška štítu proti větru

13 cm

Délka kabelu

1,40 m

Bezpečnostní vypínač

ano

Vypínač

knoflík s kontrolkou

Kontrola teploty

topné těleso řízené termostatem

Lze použít jako stolní gril

ano

Pracovní výška

85 cm

Rozměry produktu (včetně stojanu a štítu)

šířka 56 cm, výška 98,5 cm, hloubka 54 cm

Rozměry produktu (včetně štítu, bez stojanu)

šířka 52 cm, výška 22 cm, hloubka 38 cm

Váha produktu

7,2 kg

Rozměry balení

56,5 x 15,0 x 43,5 cm

Váha balení

TBD

Počet kusů v kartonu

2

EAN

4008146037191

POS – pro lepší zviditelnění

Nálepky, visačky, atd.

Stojánky

PR fotografie

Produktové video

NE

NE

NE

NE

Popis pro katalog
Jednoduché, elektrické - eBBQ: grilování pro vnitřní i venkovní použití se stolním grilem PG 8561
Nezáleží na tom, zda na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě - s tímto stolním grilem eBBQ vykouzlíte na jídelním stole
šťavnaté jídlo po celý rok! Díky souvislé topné spirále má stolní gril rovnoměrné rozložení tepla a při naplnění grilovací
misky vodou zajišťuje minimum kouře a zápachu, což je ideální pro použití přímo u stolu nebo venku.
Stojan s úložným prostorem
Tento BBQ gril je ideálním řešením pro použití jak na stůl, tak i jako stojanový gril. Se stojanem vč. praktického
odkládacího prostoru se stolní gril stane stojanovým, lze jej použít na balkóně nebo na zahradě.

Pro vnitřní i venkovní použití
Zábava na grilu pro vnitřní i venkovní použití - univerzální stolní gril optimálně použijte k přípravě lahodného jídla. U
tohoto praktického stolního grilu Vás kromě roštu z nerezové oceli potěší také rychlý ohřev s vysokou teplotou.
Termostatem řízené topné těleso
K přípravě šťavnatého grilovaného jídla je důležité nastavit ideální teplotu. K tomu je k dispozici termostat, který řídí
teplotu, kontrolka teploty a také souvislá topná spirála.
Snadná montáž
Tento gril zaujme rychlou a snadnou montáží a demontáží, a proto se nejen rychle používá, ale také snadno čistí.

