THE SMART GRILL™

KONTAKTNÍ A BBQ GRIL 2V1
Sage BGR820
Základní popis
• Ideální pro přípravu různých druhů grilovaného masa,
ryb, zeleniny, sendvičů, apod.
• Unikátní konstrukce umožňuje použití nejen ve formě
kontaktního grilu, ale i jako otevřeného BBQ grilu
• Senzor Element IQ TM – senzory detekují pokles teploty
a tento je vyrovnán zvýšení toku tepla v dané oblasti
• Podsvícený LCD displej – zobrazuje nastavenou teplotu,
stupeň připravenosti a nastavenou dobu časovače
• Vyjímatelné desky – možnost vzájemného prohození
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Senzor Element IQ TM
Senzory v grilovacích deskách detekují pokles
teploty při položení pokrmu na gril a tento
pokles vyrovnávají zvýšením toku tepla v dané
oblasti. Teplota na grilovacích deskách se tak
rychle vyrovná na nastavenou teplotu a grilování
je rychlejší než na běžných grilech.

Podsvícený LCD displej
Displej přehledně zobrazuje nastavenou teplotu
v rozsahu 160-230 °C, režimy LOW, PANINI či
SEAR a nastavenou dobu časovače. Jednoduše
tak natavíte a přizpůsobíte režimy přípravy
Vašeho oblíbeného pokrmu, teplotu a čas
přípravy.

Základní popis
• Zapuštěné topné těleso v každé desce
• Speciální tlačítko pro uvolnění desky pro její
snadné a rychlé vyjmutí
• Spodní grilovací deska – plochá
• Horní grilovací deska – žebrovaná

Vyjímatelné desky
Grilovací desky lze jednoduše vyjmout pomocí
tlačítek, zaměnit spodní grilovací desku za horní,
nebo vložit do myčky a nádobí a jednoduše
je tak umýt.

Quantanium™
Příprava pokrmů na nepřilnavém povrchu
Quantanium™ minimalizuje potřebu používání
olejů. Nastavitelný sklon spodní grilovací
desky umožní odvést veškerý přebytečný tuk
z připravovaného pokrmu do vyjímatelné
odkapávací misky. Grilování se tedy nemusí
obávat ani milovníci zdravých pokrmů.

BGR820

• Grilovací desky opatřeny speciální nepřilnavou
povrchovou úpravou Quantanium TM
• Nastavitelný sklon spodní desky pro odvádění
přebytečného tuku do odkapávací misky
• Nastavitelná výška horní desky
• Vyjímatelná odkapávací miska na tuk
a šťávu, stylové provedení
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Funkce
• Variabilní nastavení teploty 160-230 °C
• Funkce vyrovnání teploty při jejím
náhlém poklesu
• Funkce časovače (až 30 minut)
• Funkce konverze jednotky teploty (°C/°F)

Zapuštěné topné těleso
v grilovací desce

60°C
Medium Rare

Základní popis
• Napětí: 220 – 240 V ~ 50 Hz
• Příkon: 2400 W
• Vyroben ze slitiny ušlechtilých kovů
a nerezové oceli
• Rozměry (šxhxv): 43 x 38 x 18 cm
• Rozměry grilovací desky (šxv): 34 x 26 cm
• Hmotnost: 8,76 kg

50°C
Medium Rare
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