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OptiCook
ГАЗОВІ БАРБЕКЮ GORENJE
НЕЙМОВІРНІ
ПЕРЕВАГИ

•З
 она приготування: 52.8 x 34.5 см

• 2 алюмінієві конфорки: 2 x 2.9 кВт (5)

•1
 емальована решітка

• 1 бокова алюмінієва конфорка: 1 x 2.9 кВт (6)
Завдяки вбудованій боковій конфорці ви можете готувати
різноманітні соуси, запікати картоплю або навіть варити суп.

• Індикатор температури (1)
•П
 росте та безпечне ручне запалювання (2)

• Емальований піддон: завдяки емальованому покриттю піддон
легко чистити.

•2
 пластмасових колеса дають можливість легко
переміщати барбекю (3)
•С
 кладний боковий стіл (4)

OptiCook 52 V
• Зона приготування: 52.8 x 34.5 см
• 1 емальована решітка
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• 2 алюмінієві конфорки: 2 x 2.9 кВт
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• Індикатор температури (1)
• Просте та безпечне ручне запалювання (2)
• 2 пластмасових колеса дають можливість легко
переміщати барбекю (3)
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• 2 бокові складні столи (4)
• Емальований піддон: завдяки емальованому покриттю піддон
легко чистити.

5 конфорок із
нержавіючої
сталі
НЕПЕРЕВЕРШЕНА
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

4 колеса
1 чавунна
пластина для
гриля
1 чавунна
решітка
ВРАЖАЮЧА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
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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.

Пряме й
непряме
обсмажування

OptiCook 75 V

Бокова конфорка з
нержавіючої сталі
Завдяки вбудованій боковій конфорці ви
можете готувати різноманітні соуси, запікати
картоплю або навіть варити суп.

Індикатор температури

Бокові полиці

Різні продукти готуються за різних температур.
Індикатор температури дає можливість
контролювати температуру, щоб ваші страви
були ідеальними.

Бокові полиці призначені для посуду, який ми
використовуємо для сервірування готової їжі
та для приготування гриля.

На старт, увага, пікнік із барбекю!
Обожнюєте готувати? Жодних проблем! Грильбарбекю Gorenje OptiCook стане вашим надійним
помічником. Цей гриль-барбекю ідеально підходить
для використання на задньому дворі, терасі, пікніку
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з друзями та на дачі. Адже він надзвичайно простий
і зручний у використанні. Завдяки різноманітним
функціям ви зможете приготувати безліч смачних страв.

Переваги:
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• Безпечне запалювання конфорок.
• Чавунні решітка й пластина, які легко чистити.
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• Вбудована кришка дає можливість випікати як
у звичайній духовці. Можна також смажити на
рожні.
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• Індикатор температури полегшує процес
приготування. Ваші страви завжди будуть
приготовані ідеально.
Рекомендації:
Барбекю слід регулярно чистити та накривати захисним чохлом. Для чищення ще теплої поверхні використовуйте металеву щітку. Час від
часу перевіряйте та очищайте отвори на конфорках, щоб забезпечити ефективну роботу гриля. Регулярно спорожнюйте й очищайте чашу
для збору жиру.

Поради щодо ефективного використання гриля:
• Пряме обсмажування підходить для м’яса з меншим часом
приготування (стейки, гамбургери, реберця ягняти, філе
риби, куряча грудка, морепродукти, овочі тощо).
Розмістіть їжу безпосередньо над газовою конфоркою.
• Непряме обсмажування підходить для твердішого
м’яса більших розмірів, яке потрібно смажити повільно
(печеня, смажена курка, реберця тощо). У такий спосіб
їжа не готується безпосередньо на вогні, а збоку або на
нагрівальній решітці для повільнішого приготування страв.
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• Зона приготування: 73.8 x 43.4 cm
• 1 чавунна пластина й 1 чавунна решітка
• 4 конфорки з нержавіючої сталі: 4 x 3.5 кВт (1)
• Нагрівальна решітка для непрямого обсмажування (2)
• 1 бокова конфорка з нержавіючої сталі: 1 x 3.2 кВт (3)
• Індикатор температури (4)
• Просте та безпечне електронне запалювання (5)
• 4 колеса (2 з гальмом, 2 без гальм): завдяки невеликим розмірам
і вазі барбекю можна легко та швидко переміщати в будь-яке місце. (6)
• Шафа для зберігання (7)
• 2 бокові полиці (8)
• Емальований піддон: завдяки емальованому покриттю піддон легко
чистити.

