BarbyQ

PRENOSNI ŽAR GORENJE
SUPER NOVOST

Najnovejša
tehnologija
in enostavna
uporaba
SUPER PREDNOST

Preprosto
do vrhunskih
kulinaričnih
užitkov
SUPER UČINKOVITOST

Vgrajen
ventilator za
neprekinjen
pretok zraka
skozi oglje

Ena, dva, tri… že diši!
Radi pečete na žaru in ste omejeni s prostorom in časom, a še
vedno ljubitelj klasične peke z ogljem?
Gorenje žar BarbyQ je prava rešitev. Inovativen žar, z najnovejšo
tehnologijo in inovativnim designom, je enostaven za uporabo. Je
lahek in kompaktne oblike, kar omogoča prenos kamorkoli in kadarkoli. Pečete lahko na terasi, balkonu ali celo v kampu, kjer je
uporaba odprtega ognja prepovedana.

ne segreje, ohlajanju pa so namenjene tudi odprtine na zunanji
posodi. Dodatno varnost predstavlja tudi zaprta posoda za oglje
v notranjosti zunanje posode. Zaklopke na strani zunanje posode
držijo mrežo za žar na mestu. Ob morebitni prevrnitvi se oglje ne
raztrese po tleh oz. ne povzroča opeklin.

Danes je zelo pomemben zdrav način prehranjevanja. Živila, pečena z BarbyQ žarom, ne pridejo s stik z ogljem, kar preprečuje dodatno gorenje in dim. Prav tako vsebujejo manj maščob in kalorij.

Omogoča enostavno uporabo in enostavno čiščenje. Enostavno
ga je tako sestaviti, kot razstaviti. Mreža za pečenje in notranja
skleda sta izdelani iz nerjavečega jekla, kar pomeni brezbrižno
pomivanje v pomivalne stroju.

BarbyQ žar ima vgrajen ventilator, ki omogoča neprekinjeno pihanje zraka skozi oglje. Ventilator je možno napajati preko
4 AA baterijskih vložkov, ki so vključeni v paket ali celo preko USB
prenosne baterije. Močnejše kot je delovanje ventilatorje, bolj se oglje segreje.
Inovativnemu in praktičnemu
žaru je priložena nosilna
torba, namenjena lažjemu
shranjevanju in prenašanju.

MODEL

Žar lahko, ravno zaradi njegove sestave, premikate celo med
peko. Zunanja posoda se zaradi dvojne stene nikoli pretirano
GORENJE d.d. | HCS (Heating and Cooling systems)
Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje | Slovenija
toplotnecrpalke@gorenje.com | www.gorenje.si
Brezplačna telefonska številka 080 48 48

Premer kuhališča
Dimenzije (ŠxVxG)
Čas uporabe
Število oseb
Teža aparata
Kapaciteta oglja
Barva

enota

BarbyQ

cm
cm
kg
g
-

31
345 x 225 x 345
do 2 uri
za 4 - 6
3,5
max 250
oranžna / črna
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Tehnični podatki so informativnega značaja. Slike v letaku se lahko razlikujejo od aparatov. Gorenje si pridržuje pravico do spremembe v programu. Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.

