NAPOLEON PRESTIGE PRO825 (RSBISS) ruostumaton teräs (791)
. kokonaisteho 39,2 kW pääpolttimot 15,2 kW, takapoltin 5,7 kW, savulastupoltin 2,5 kW, SIZZLE
ZONE polttimet 8 kW, keskipoltin 2,5 kW ja sivukeitin 5,3 kW
. grillausala 72x46 cm, 3312 cm² ja 47x46 cm, 2162 cm²
. grillauskorkeus 92,5 cm
. mitat: leveys 239 cm, syvyys 64 cm, korkeus 130 cm
. kokonaiskorkeus kupu auki 145 cm
. paino 205 kg
. vankkarakenteinen kaasugrilli kaapillisella vaunulla
. kaapiston runko pulverimaalattua terästä
. kaksi tuplakuorista LIFT EASE™ grillikupua ruostumatonta terästä valetuilla sivustoilla ja
kromisilla somistelistoilla
. tukevat kahvat ruostumatonta terästä
. paistinkääntimelle (Rotisserie) valmiit tuet
. grillikuvuissa ACCU-PROBE™ lämpömittarit Celsius/Fahrenheit asteikoilla
. grillin tulipesä ruostumatonta terästä
. vaunussa avattavat ovet ja kaksi vetolaatikostoa, jotka ruostumatonta terästä.
. ovet ja vetolaatikostot pehmeästi sulkeutuvat.
. tilavassa kaapistossa hyllyt erilaisten tarvikkeiden säilytykseen, pullonavaaja korkinkerääjällä
sekä valaistus (230V)
. kaksi lukittavaa ja kaksi kalustepyörää
. sivutasot ruostumatonta terästä
. sivutasoissa tarvikkeita varten koukut ja maustelokerot
. sivutasojen päät kovamuovia, jolloin kulmat eivät ole teräviä
. isomman kuvun alla on 4 kpl ruostumattomasta teräksestä valmistettua putkipoltinta, joiden
pyöreä muoto takaa tasaisen lämmöntuoton
. infrapunatakapoltin ruostumatonta terästä 4 kW omalla sytytyksellään
. savulastulokeropoltin 2,5 kW omalla sytytyksellä
. polttimoiden JET FIRE™ sytytys on integroitu säätönuppeihin
. pienemmän kuvun alla on 2 kpl SIZZLE ZONE infrapunapoltinta ja keskipoltin
. grillauspinta muodostuu neljästä 9,5 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetusta
kaksipuolisesta WAVE™ avoparilasta
. kaksitasoiset lämmöntasauslevyt ruostumatonta terästä
. edestä ulosvedettävät rasvankeruuastiat ruostumatonta terästä rasvakupeilla
. irrotettavat lämpöhyllyt terästä, 72x23 cm ja 47x23 cm
. kannellinen upotettu kaksikehäinen (rengaspoltin+infrapuna) sivukeitin omalla säätönupilla, jossa
elektroninen sytytys (230V), keittoritilän halkaisija 25 cm
. käännettävä sivukeitin ritilä valurautaa – pyöreälle WOK pannulle & tasapohjaisille astioille
. toiseen sivupöytään integroitu marinointi-/jääastia leikkuulaudalla ja alas laskeutuvalla kannella
. NIGHT LIGHT™ säädinnuppien taustavalaistus ja grillin sisällä valopisteet (230V)
. selkeä kasattavuus ohjeiden mukaisesti
. grilliosa ja vaunu valmiiksi kasattuna
. toimitus yhdessä laatikossa, 160x88x139 cm, paino 210 kg
. 20 vuoden takuuohjelma
Suositushinta 6299 €
Hiiligrillaus mahdollista erillisen lisävarusteena saatavan kaukalon kanssa. Lisävarusteena myös
suojahuppu, Rotisserie paistinkäännin 230 V, valurautainen paistoparila, puhdistusharjat ja
grillivälineet.

KAASUVALO OY
kaasuvalo@kaasuvalo.fi

