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Żory 

Grill gazowy 4-palnikowy do 

zabudowy Seria G

Wyprodukowano: USA

Marka: Cal Flame

Poziom cen: wysoki

Cena brutto: 9 100,00 PLN

Grill gazowy 4-palnikowy do zabudowy Seria G 

Grill gazowy 4-palnikowy do zabudowy Seria G jest idealnym grillem wprowadzającym dla każdej kuchni zewnętrznej i zapewniając moc

gotowania 60 000 BTU na jednym grillu o powierzchni 80 cm?.

WYMIARY GRILLA:

31 3/4 "x 24" x 22 7/16 "

FUNKCJE

Dwuwarstwowy spawana pokrywa

Jednoczęściowy uchwyt o dużej wytrzymałości

Wbudowany bardzo duży wskaźnik temperatury

Dwupozycyjny stojak grzewczy o pełnej szerokości

Ekskluzywny opatentowany design

Wymienny ruszt do gotowania o dużej wytrzymałości

Cast Steel Burner

Bar smakowy ze stal nierdzewna 316

Niezależny układ zapłonowy palnika

Ociekacz ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości na rolkach

Eleganckie pokrętła regulacyjne mocy palnika

Certyfikat jakości ETL

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

Konwersja LPG/Gaz ziemny

Zestaw do frytkownicy

Kosz z rożna

Blat do pizzy

Dodatkowy palnik SEAR ZONE

Taca dymna

Taca do pieczenia

Ruchoma deska do krojenia

Ruszt z napędem elektrycznym

Taca na węgiel drzewny

Więcej informacji na stronie www.calflame.pl

Tabela cech

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.vitamela.com/7432,grill-gazowy-4-palnikowy-do-zabudowy-seria-g.html
http://www.vitamela.com/7432,grill-gazowy-4-palnikowy-do-zabudowy-seria-g.html
https://sites.google.com/view/calflamekominkiigrille/cal-flame?pli=1
http://www.aptusshop.pl/
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Żory 

Moc wyjściowa na palnika 

- BTU
60 000

Wymiary - CALE 30 7/8 "x 22" x 9 1/2 "

Powierzchnia do 

gotowania
80 cm?

Splash Guard
Przednia osłona przeciwbryzgowa z odpowietrznikiem 

utrzymuje olej z dala od pokręteł

Ruszty w kształcie litery V. 4 wytrzymałe, ekskluzywne kratki V są wyjmowane

Pokrywa ocieplająca
pokrywa ocieplająca o pełnej szerokości z dwoma 

pozycjami

Termometr
Termometr umożliwia monitorowanie temperatury 

przez cały czas

Gałki Cal Flame
Ekskluzywne, wytrzymałe pokrętła mocy palników Cal 

Flame

System palników Gaz ciekły LP

Liczba palników 4 palników o mocy każdy 15 000 BTU

Taca ociekowa Tacka ociekowa o pełnej szerokości

Typ zapłonu palnika Niezależny zapłon we wszystkich palnikach

Zabezpieczenie płomienia
Osłony płomienia na wszystkich palnikach, aby 

zapobiec zatykaniu

Zmiana palnika
Dowolny palnik można przełączyć za pomocą Sear 

Zone lub Smoke Tray (akcesoria dodatkowe)

Łatwy zapłon płomienia Elektroniczny rozruch za każdym razem

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.aptusshop.pl/

