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Сучасні
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Прості та
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ЕФЕКТИВНІСТЬ

Вбудований
вентилятор
для постійного
підтримання
жару

На старт, увага, барбекю!
Вам подобається готувати барбекю, але бракує для
цього часу або місця? Ви віддаєте перевагу класичному
вугільному барбекю?
Тоді гриль BarbyQ від Gorenje — саме те, що вам потрібно.
Цей гриль відрізняється найсучаснішими технологіями,
інноваційним дизайном і простотою використання. Він легкий
і компактний, тому ви можете брати його з собою куди й коли
завгодно. Ви можете готувати барбекю на терасі, балконі або
навіть у кемпінгах, де розпалювати вогнища заборонено.

Отвори на зовнішньому контейнері також сприяють
швидшому охолодженню. Додаткову безпеку забезпечує
закритий відсік для вугілля всередині зовнішнього контейнера.
Бокові затискачі зовнішнього контейнера утримують решітку
на місці. Якщо гриль перекинеться, вугілля не випаде з
контейнера. Це допомагає запобігти травмам і опікам.

Сьогодні правильне та здорове харчування має дуже
важливе значення. Під час приготування на грилі BarbyQ їжа
не контактує з вугіллям, завдяки чому вона не підгорає та
виділяється менше диму. Крім того, вона містить менше жиру
й калорій.

Гриль BarbyQ має вбудований вентилятор, який забезпечує
безперервний потік повітря для підтримання жару.
Вентилятор може працювати від 4-х батарейок типу AA або
навіть від портативного USB-акумулятора. Що сильніше дме
вентилятор, то більшим стає жар.
Гриль зручний у використанні, його легко чистити, збирати
та розбирати. Решітка та внутрішній контейнер зроблені
з нержавіючої сталі, тому їх можна мити в посудомийній
машині.

Цей інноваційний і
практичний гриль
постачається в комплекті зі
спеціальною сумкою
для зберігання та
транспортування.

МОДЕЛЬ

Спеціальна конструкція гриля дає можливість переміщати
його навіть під час приготування їжі. Завдяки подвійній стінці
зовнішній контейнер ніколи не перегрівається.

Діаметр зони готування
Розміри (ШxВxГ)
Тривалість використання
Кількість порцій
Маса
Ємність вугілля
Колір

одиниці

BarbyQ

см
см
кг
г
-

31
345 x 225 x 345
до 2 годин
4-6
3,5
макс. 250
помаранчевий/чорний

Представництво компаніі Gorenje d.d. в Україні
0 800 300 024 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)
info@gorenje.ua | www.gorenje.ua
Технічні дані представлено лише в інформативних цілях. Зображення в буклеті можуть відрізнятися від фактичного вигляду приладів.
Компанія Gorenje залишає за собою право змінювати лінійку продуктів. Просимо вибачення за можливі помилки в буклеті.

