
 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vhodné pro tzv. pomalé vaření: ideální pro pokrmy jako tažené vepřové nebo grilovaná 
žebra - díky poklopu grilu a přesnému nastavení teploty 

– Bez rizika popálení. SafeTouch izolovaný povrch přístroje eliminuje riziko popálení. 
– Extra rychlý start grilu: z 0 na 500°C jen za 10 minut 
– Zaručený úspěch díky precisnímu nastavení teploty na digitálním OLED displeji & 

integrovaném teploměru 

– BoostZone: 500°C pro perfektní steaky. Technologie Double-heating - dvojité topné těleso pro 
maximální výkon 

– Odnímatelný, extrémně robustní gril. stojan s oboustrannými policemi a odkládacím regálem  

DALŠÍ PŘEDNOSTI: 
 

– dělený nerezový grilovací rošt pro nejlepší výsledek a snadné čištění (Ø7mm) 
– speciálně vyvinutá reflektorová vana pro optimální distribuci tepla 
– Power box s vestavěným bezpečnostním spínačem 
– Integrovaný časovač s teploměrem 
– většina odnímatelných součástí umožňuje opravdu snadné čištění: gril, větrný štít, Power box a topné 

těleso, reflektor, vodní nádoba... 
– Lze použít také jako stolní gril! 

PG 8107 SEVO GTS 



  

 

severin.de  2 von 3

 

Dokonale rozebíratelné 
pro snadné čištění 
 

 

S integrovaným 
časovačem & grilovacím 
teploměrem

BoostZone: 
technologie dvojitého 
ohřevu pro 
maximální výkon  

 

Úspěch garantován díky 
precisně nastavené 
teplotě na digitálním 
OLED displeji

Vyjímatelný nerezový 
rošt pro skvělý výsledek 
a snadné čištění 
(Ø7mm) 
 

 

Voda v reflektorové 
nádobě: pro snadné 
čištění, zabraňující 
vzniku dýmu a zápachu.  

    

 

 

Také vhodné pro 
pomalé pečení i ideální 
pro grilovací klasiku 
jako tažené vepřové a 
grilovaná žebra 

Dosahuje až 320°C při 
zavřeném poklopu - 
skvělé např. pro Pizzu

 

Pro technologické fanoušky: 

 

- Výkon: 3.000 W 

- Barva: černá / stříbrná 

- Rozměry grilovacího roštu: 41,5 cm x 31,5 cm (cca 1300 cm²) 

- Napájecí kabel: 2,00 m 

- Bezpečnostní mikrospínač - automaticky vypne při manipulaci s topným tělesem 

- LED kontrolka pro zobrazení stavu (standby = modré, <320 ° C = oranžové,> 320 - 500 ° C = červené)  

- Teplotní rozsah: 80°C – 500°C, v 10° krocích  

- Měřící rozsah grilovací teploměru: 10°C - 300°C v 1° krocích 

- rozměry postranních polic: 46 x 25 cm 

- rozměry odkládací police: 67 x 41 cm 

- rozměry bez stojanu: šířka 57 cm, výška 24 cm, hloubka 54 cm 

- rozměry se stojanem: šířka 125 cm, výška 116 cm, hloubka 63 cm 

- pracovní výška: 100cm 
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Logistická data: 

Hmotnost: 32,1 kg, celková hmotnost (včetně balení) 36,5 kg 
Rozměry balení: 89,6 x 63,0 x 63,2 cm - prodejní karton, přepravní karton 1ks 
EAN 4008146034817 


