
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Radosť z grilovania s ľahkosťou! 
 

 

Grilujte hocikde! 

Grilovanie na elektrickom grile má mnoho výhod, prvou a hlavnou je možnosť 

využitia na mnohých miestach! 

Najmä v meste, na terasách alebo strechách, kde sú zo zrejmých 

bezpečnostných dôvodov zakázané grily na drevené uhlie alebo tiež  plynové 

grily! 

 
Jednoduché varenie s nastaviteľnou teplotou 

Žiadne uhlie, kúsky dreva, špinavý popol a chemické zapaľovače ... Žiadne 

ťažké a objemné plynové fľaše ... Elektrický gril potrebuje iba štandardnú 

elektrickú zásuvku, aby bol pripravený na prácu! Tento nastaviteľný varný 

systém navyše umožňuje oveľa väčšiu kontrolu nad teplotou, pri ktorej sa 

bude vaše mäso, zelenina alebo ryby variť. V prípade TKG EBBQ 1002 L je 

varná doska dokonca rozdelená na dve úplne nezávislé zóny! 

 
 
 
 
 
 

Barbecue 

Gril 
TKG EBBQ 1002 L 



 

Unikátny dizajn! 

TKG EBBQ 1002 L gril je výsledkom 

priemyselného výskumu, ktorý kombinuje 

moderný a elegantný vzhľad s pevným 

dizajnom, ktorý je navrhnutý tak, aby vydržal. 

Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, 

vodeodolný (IPX úroveň 4 štandard) a jeho 

široká základňa zaručuje veľmi dobrú stabilitu 

za každých okolností. 

Pre vaše pohodlie má tiež zbernú nádrž na 

kuchynský olej z varenia a Cool-Touch rukoväť. 

 

Manuálna regulácia teploty 

Elektrický gril zaručuje dokonalú kontrolu 

varenia, vďaka nastavovacím kolieskam teploty 

a krytu, ktorý umožňuje po uzavretí homogénne 

rozloženie tepla. Už žiadne pripálené kebaby 

alebo napoly surové kurčatá ... Budete úspešný 

ako šéfkuchár! 

 
Dve nezávislé varné zóny 

Veľká varná doska s priemerom 55 x 35 cm je 

pokrytá vysokokvalitným antiadhéznym 

povlakom, ktorý uľahčí čistenie a zabráni 

potrebe pridávať olej alebo tuk na varenie. 

Je rozdelená do dvoch oblastí, kde môžete 

nastaviť teplotu individuálne. Každá z týchto 

oblastí je navrhnutá pre iný typ varenia: 

ryhovaná na jednej strane pre mäso a gril, na 

druhej strane plochý povrch ("plancha") ideálny 

na zeleninu alebo ryby. 

 

 
Neprehliadnuteľné výhody: 

 

 
Grilovanie hocikde! 

• Unikátny a elegantný dizajn 

• Veľký povrch na pečenie: 55 x 35 cm 

• Vysoko kvalitný nelepivý povlak 

• Manuálna regulácia teploty 

• Dve nezávislé varné zóny s kontrolkou 

• Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 

• Schválený štandard IPX4 (Vonkajší a odolný voči vode) 

• Zásobník na varnú šťavu 

• Veko s rukoväťou chladnou na dotyk 

• Výkon: 2500 W 


