Steba VG400 Elektromos kerámia grill
Gyártó: Steba
Cikkszám: VG400
Kerámia grill
Nagy grillfelület (2247 cm2)
Álló és, asztali grill
BBQ grill
Integrált fűtőszál
2200 Watt teljesítmény
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Kinek ajánljuk
Innovációra vagy grillezett ínyencségekre, steakre vagy csupán grillezett zöldségekre vágyik?
Akkor igazán itt az ideje, hogy megismerkedjen a német STEBA új, világelső MEGA grilljével, a STEBA VG 400 BBQ grillel!
Steak, grillezett szárnyasok, egyben sültek, töltött tortilla tekercs, grill zöldség, grill sajt, grillezett gyümölcs?
Sorolhatnánk még tovább is, mennyi finomság készíthető el a STEBA elektromos grill készülékein.
A hozzávalókon és a grillezési kedven kívül a STEBA grillekhez nem kell más, csupán elektromos áram, s kezdődhet a grillparti!

Önnek ajánljuk a STEBA VG 400 elektromos grill készüléket, ha:
1. Nagyobb társaságnak (4 fő vagy nagyobb létszám) szeretne rendszeresen ételt készíteni, grillezni
2. Szereti a modern és praktikus készülékeket, konyhai eszközöket
3. Szereti az újdonságot, innovációt a háztartásában
4. Szereti a manapság trendi kerámia bevonatos eszközöket, így a grill készülékből is szívesen választana kerámia bevonatosat
5. Szeretne füst és korom mentesen grillezni
6. Szeretné, hogy a grillezés ne járjon hosszas előkészülettel, gyorsan és egyszerűen előkapható, előmelegíthető legyen a grill
7. Megoldható, hogy elektromos áramot használjon a grillezéshez
8. Megnyugtató, ha látja a hőfokot, van hőfok kijelző a grillen
9. Szeret egészségesen és változatosan táplálkozni, a zsírmentes ételeket előnyben részesíti
10. A fedél alatti grillezés, BBQ grillezés sajátos ízvilágát előnyben részesíti
11. Családjától, vendégeitől szívesen fogad elismerést, dícséretet a finom fogásokért, grillezett ételekért
12. Szereti az egyszerűséget praktikummal ötvözni
13. Szereti, ha a grillparti után a takarítás egyszerű és rövid ideig tart
+1 egy megbízható grill készüléket szeretne

A német STEBA elektromos grill készülékei már sok ezer háztartásban bizonyítottak.
Finom grill fogásokért nem kell ezentúl vendégségbe vagy étterembe mennie, otthonában, akár erkélyén is használhatja a hétköznapi
ételkészítésnél is.
A STEBA VG 400 BBQ grillt felállíthatja a lakás erkélyén is, s hétköznapi vacsora, hétvégi menü elkészítéséhez bátran hadba foghatja.
Megkóstolná a grillezett mangót vagy grillezett cukkini nyalókát? Válassza mielőbb a STEBA elektromos grillek valamelyikét és
ismerkedjen meg grill ínyencségeinkkel!
A steba VG400 grillsütő technikai adatai:
Kivitel:
BBQ grill, Gömbgrill, Állógrill, elektromos grill, asztali grill
Grill felület mérete:
53,5 cm átmérő, 2247 cm2 grillfelület
Teljesítmény:
2200 W
Magassága fedéllel:
104 cm
Magassága –munkafelület: 81 cm
Szélessége:
68 cm
Asztali grillként magassága: 44 cm fedéllel, 21 cm fedél nélkül
Súlya:
12,3 kg

A német Haus & Garten Test magazin tesztgyőztes grillsütője.

Teszt győztes
Nagyon jó grillezési eredmény
könnyű kezelhetőség

Hogyan működik
Igazi innováció az elektromos grillek világában ez a MEGA grillfelülettel rendelkező elektromos grill.
A német STEBA a grillezés élményén túl az innovációra is vágyóknak fejlesztette ki ezt az igazán nagy grillfelülettel rendelkező grill
készüléket, mely jelenleg egyedülálló kerámia bevonatos elektromos grill.
A kerámia kések, kerámia bevonatos serpenyők már a modern háztartások praktikus eszközei.
A kerámia bevonatos grill készülék innováció, ötvözi a STEBA által nyújtott garantált grill élményt a praktikummal. A modern kerámia
bevonaton akár fém eszközt is lehet használni, nem annyira kényes a grillfelülete, mint a tapadásmentes bevonattal rendelkező
elektromos grilleké.

Ismerje meg a STEBA VG 400 BBQ kerámia bevonatos grill jellemzőit!
1. Mega méretű grillfelülettel rendelkező grill, jelenleg a legnagyobbnak számító elektromos grill
A grill felület 53,5 cm átmérőjű

2. Az optimális grillélményhez, a sikeres grillezéshez szabályozható a grillezés hőfoka, termosztáttal rendelkezik
3. Low-fat technológia, a grillezés során kisült zsiradék egy zsírgyűjtőtálba folyik le
Az összegyűjtött zsiradék, szaft akár egy mártásnak is felhasználható

4. Grillezés magas hőfokon, magas hőmérsékleten is lehetséges, mely gyors átsütést rostonsütést tesz lehetővé.
5. A grillfelület gyors felmelegedését, illetve nagy hatásfokú melegen tartását a grill sütőlapjába integrált fűtőszál biztosítja
6. A grill sütőlapja is és a fedél külső burkolata is kerámia bevonattal rendelkezik
7. A kerámiafelületek hideg zsíroldóval is tisztíthatók, s könnyű, egyszerű a grill tisztítása
8. A fedélen hőmérséklet kijelző mutatja a grillezési hőfokot
9. Hőfokszabályzóval rendelkező grill
10. Asztali grillként is használható, a lábáról levéve asztalra tehető, akár beltérben asztalon is grillezhet a társaság
11. Biztos lábakon álló, masszív grill, könnyű az össze-és szétszerelése
12. A grilleszközök számára egy íves tartókonzol található a készülék elején, ide akaszthatja a grillezéshez szükséges eszközöket, s ezáltal mindig kéznél lesznek
13. Állítható gőzszelep található a fedélben
14. A gömbgrill, BBQ grill előnye, hogy fedél alatti grillezésnél ropogós, ám omlós és nem kiszáradt grillezett ételeket kap eredményül
15. A fedél alatti grillezésnél az ételek saját íze megmarad, sőt előtérbe kerül, sajátos grill ízvilágot varázsolhat családja, vendégei számára, melyet csak dicséret követhet.
A STEBA grillek nemcsak grillélményt, hanem sikerélményt is nyújtanak. A nagy hatékonyságú grillfelület hőfoka termosztáttal
szabályozható, így az étel és a ráérősség függvényében Ön dönti el, hogy hirtelen vagy lassan süti át, grillezi a finom grill falatokat.
Készítsen grill zöldséget, grillezett hagymát, grillezett sajtot, grillezett gyümölcsöt vagy a szokványosabb grill husikat, mindhez használja
a STEBA elektromos grill készüléket.
Az elektromos grillsütők óriása a STEBA VG 400 típus, mely a giga méretén kívül a kerámia bevonatos kivitelével is kiváltságot élvez.

A STEBA grillek bárhol használhatók, ahol elektromos áram van.
Nem függ a grillparty nyugalma az időjárástól, ha netán a szabadban szelesre, esősre fordul az idő, akkor akár a nappaliba bevonulva is
megtarthatják a grillezést, a grillpartit.

A STEBA BBQ grillek, állógrillek ideálisak:
teraszra is, beltérbe is, akár a panel lakás erkélyén is felállíthatja, tárolhatja, s élvezheti a grillezés élményét, a grillezés örömét.
No és persze a finomabbnál finomabb grillezett falatokat, étkeket.
A grill étel egészséges, széleskörű tárháza van a grillezett ételeknek. Csak a fantáziája szab határt, hogy mi készüljön grillen. Grill élményeit, grill receptjeit bátran ossza meg velünk!
Mi is megosztunk néhány receptet, látogassa meg a RECEPTEK menüpontunkat!
Müszaki adatok:
Kivitel:
Grill felület mérete:
Teljesítmény:
Magassága fedéllel:

BBQ grill, Gömbgrill, Állógrill, elektromos grill, asztali grill
53,5 cm átmérő, 2247 cm2 grillfelület
2200 W
104 cm

Magassága –munkafelület: 81 cm
Szélessége:

68 cm

Asztali grillként magassága: 44 cm fedéllel, 21 cm fedél nélkül
Súlya:

12,3 kg

STEBA Germany
Rendelje meg most – ingyenes házhoz szállítással – 2 év garanciával!

