
GRILL STOŁOWY SMOKELESS
model: KLW-017A2-EU

Uwielbiasz karczek z grilla, pieczone kiełbaski i warzywa? A co, jeśli powiemy Ci,
że od dziś  możesz cieszyć nimi niezależnie od pory roku i pogody za oknem?
Że nawet  w  największy  mróz  czy  deszcz  możesz  zaprosić  rodzinę  i  znajomych,
by spotkać się z nimi przy wspólnie przygotowanych potrawach z rusztu?

To  wszystko  dzięki  praktycznemu  grillowi  elektrycznemu  Smokeless.  Możesz
przygotowywać na nim szybkie i pyszne posiłki w dowolnym czasie i miejscu. Przy
domowym  stole,  na  balkonie,  nawet  w  akademiku!  Co  ważne  –  grillowanie
w przeciwieństwie  do  smażenia  nie  wymaga  użycia  tłuszczu,  jest  więc  o  wiele
zdrowsze. 

Korzystanie ze  stołowego grilla jest łatwe i bezpieczne – nie wymaga otwartego
ognia czy gorącego węgla, nie produkuje też dymu. Ceramiczny ruszt równomiernie
rozprowadza ciepło, więc potrawy będą zawsze idealnie przyrządzone. Nie będziesz
też tracił czasu na żmudne rozpalanie grilla – wystarczy włożyć wtyczkę do prądu,
włączyć  sprzęt  i  ustawić  odpowiednią temperaturę.  A później  cieszyć  się  tym,  co
najlepsze – pysznymi i zdrowymi posiłkami!

ZALETY:

- zdrowe i szybkie grillowanie bez tłuszczu i dymu
- lekki, przenośny i bezpieczny w użytkowaniu
- łatwy do utrzymania w czystości
- nieprzywierająca powierzchnia tytanowa i ceramiczna
- wyjmowana podkładka na tłuszcz  
- równomierne rozłożenie ciepła na całej powierzchni grilla

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 230 V AC / 50-60 Hz
- moc: 1000 W
- 5-stopniowa regulacja temperatury : 100 – 220 ºC
- powierzchnia grillowania 30 x 28 cm
- waga: 1,9 kg

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę korzystać z takiego grilla także na balkonie?

Jak najbardziej! Grillowanie na nim obywa się bez otwartego ognia i dymu, więc

sąsiedzi nie będą mieli  nic przeciwko! Należy jedynie pamiętać, żeby po posiłku



schować grill z powrotem do mieszkania – nie jest odporny na zmienne warunki

atmosferyczne.

Jak myć grill?

W przeciwieństwie  do  innych  sprzętów  tego  typu,  nasz  model  niezwykle  łatwo

utrzymać w czystości. Wyjmowaną tackę bez problemu umyjesz w zmywarce, a do

ceramicznego rusztu nic nie przywiera, więc obejdzie się bez szorowania.


