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Żory 

Grill konwekcyjny 4-palnikowy

Wyprodukowano: USA

Marka: Cal Flame

Poziom cen: wysoki

Cena brutto: 19 900,00 PLN

Grill konwekcyjny 4-palnikowy Top Gun 

Grill konwekcyjny 4-palnikowy Cal Flame oferuje ekskluzywną technologię konwekcyjną na pojemnym grillu 4-palnikowym. Solidne

palniki ze stali nierdzewnej 304 emitują 75 000 BTU i mają roczną gwarancję. Tylny palnik na podczerwień jest idealny do rożna. Uzyskaj

znakomite wyniki dzięki grillowaniu o 50% szybszemu!

WYMIARY WYCIĘCIA:

30 7/8 "x 22" x 9 1/2 "

WYMIARY GRILLA:

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

FUNKCJE

Opatentowana technologia konwekcji

Opatentowane gałki ze stali nierdzewnej z wielokolorowymi ramkami LED

Bezszwowa konstrukcja z trwałą konstrukcją ze stali nierdzewnej 304

80 cm? powierzchni do gotowania

Zdejmowane ruszty o dużej wytrzymałości

Ruszcie w kształcie litery V.

Podwójne halogenowe oświetlenie wewnętrzne

Niezależny układ zapłonowy palnika

Dwupozycyjny stojak grzewczy o pełnej szerokości

Rożen z regulowanym mocowaniem silnika

Ociekacz ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości na rolkach

Wbudowany wskaźnik temperatury

Wentylowane osłony przeciwbryzgowe

Osłony płomienia palnika

Zestaw do konwersji gazu ziemnego LPG

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

Dwuwarstwowy spawany płaszcz

Szklane okno widokowe

Jednoczęściowy uchwyt o dużej wytrzymałości

Skrzynka palacza z niezależnym palnikiem

Wentylowana osłona przeciwbryzgowa

Podwójne halogenowe oświetlenie wewnętrzne

Dwupozycyjny stojak grzewczy o pełnej szerokości

Palnik na podczerwień x2 (22 000 BTU)

Rożen z regulowanym mocowaniem silnika

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.vitamela.com/7440,grill-konwekcyjny-4-palnikowy.html
http://www.aptusshop.pl/


Vitamela Sp. z o.o.

oś. Powstańców Śląskich 13/C nr 26

Żory 

Cast Steel Burner 15 000 BTU każdy

Bar smakowy ze Stali nierdzewnej 316

Ekskluzywny opatentowany design

Wymienny ruszt do gotowania o dużej wytrzymałości

Ociekacz ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości na rolkach

Ekskluzywne gałki z wielokolorowymi ramkami LED

Niezależny układ zapłonowy palnika

Włącznik / wyłącznik światła

Ekskluzywna opatentowana technologia konwekcji

Zestaw do konwersji gazu ziemnego

Taca do pieczenia

Pokrywa grilla

Certyfikat ETL

Więcej informacji na stronie www.calflame.pl

Tabela cech

Moc wyjściowa na palnika 

- BTU
75 000

Wymiary wcięcia - 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
Układ zapalający do ciekłego propanu (LP) lub gazu 

ziemnego (NG)

Liczba palników 4 palniki 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

Taca do pieczenia C-Patelnia

Rożen Silnik rożna montuje się po lewej lub prawej stronie

Oświetlenie
Wygodne oświetlenie do łatwego gotowania w dzień 

lub w nocy

Pokrywa grilla Osłona grilla C.

Smoker Box Smoker Box-C

http://www.vitamela.com AptusShop

https://sites.google.com/view/calflamekominkiigrille/cal-flame?pli=1
http://www.aptusshop.pl/

