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 טכני מפרט

 P+1: מבערים ’מס

BTU 23,000 

 ס"מ  66X26: צלייה שטח

 ש”ג 226: גז צריכת

 מידות

 .מ”ס 037: גובה

 .מ”ס 037: רוחב

 .מ”ס 07: פתוח מכסה רוחב

 .מ”ס 27: סגור מכסה רוחב

 

 כללי תיאור

 ישיר חיבור המאפשר מטר 0.1-כ של באורך תיקני כתום גז צינור עם מגיעים וובר של המקוריים הגז גרילי

 .בווסת צורך ללא גז לנקודת

 לשוק מיועד ואינו תואם אינו, מטר 0.1 -כ של באורך( שכבתי-דו) הכתום הצינור עם יחד מגיע אינו אשר גז גריל

 .אחריות עליו ואין הישראלי

 !בישראל ביותר הנמכר הגריל Q3200ה מסדרת החדש הדגם



 שנים לאורך במצוינות לעבוד למוצר ומאפשר יחליד שלא הברזל על שומר אשר באמייל מצופה יצוקה רשת

 מ”ס  26*  66  של ומרשים ענק צלייה שטח, וטובות ארוכות

 כלים מגשי ,האוויר מזג תנאי בכל ולעבוד לעמוד לגריל המאפשרת במיוחד איכותית אלומניום יציקת עשוי גוף

 בשיטה עובד הגריל. אויר מזג בכל עמידה ומסיבית איכותית עגלה! ויעילות בנוחות מתקפלים עבודה ומשטחי

 הוא אותו הטעם לפי אחד כל דאן וול, דאן, מדיום בין בבשר מלאה שליטה המאפשרת! ביותר ויעילה מהירה

 שנוכל כך BTU 43,777 כ”בסה, גז של נמוכה צריכה עם ביותר חסכוניים אך חזקים נירוסטה מבערי!!אוהב

 P במבער שימוש של החדישה בטכנולוגיה עובד הברביקיו !.ביותר ארוכה תקופה למשך בגריל משימוש ליהנות

 .אופטימלי חום ופיזור שליטה המקנה נוסף אמצעי מבער+ 

 .מאוד וחזקה חדישה אלקטרונית הצתה

 ידית על ומתלבש הבשר על חזקה אלומה הנותן מיוחד הלוגן ופנס עליונה קומה של תוספת עם מגיע הגריל

 י”ע לארץ שיובאו מכשירים על רק ניתנת לגריל האחריות !בישראל לגז מלאה בהתאמה !מושלמת בצורה הגריל

 עם מקורית קופסה בתוך ומגיע! וסת ללא גז צינור עם מגיע( LPG לא,)הישראלי לגז IL  הדגם .הרשמי היבואן

, הגריל את מרכיבים. בטכנאי צורך ללא,  בשנויים צורך ללא גז לנקודת לחבר וניתן, וובר של סידורי מספר

 !!לפעולה מוכן והגריל לגז מחברים

 העולמית WEBER לדרישות מתאימים שאינם ייתכן, הרשמי היבואן אצל נקנו שלא, מורכבים המגיעים גרילים)

 .(משוחזרים מחלקים מורכבים והם


