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  AG553דגם |  NINJA SMART GRILL XLה גריל ’נינג

 CYCLONIC GRILLING  -  מעלות לצלייה מכל הכיוונים שמאפשר  260אוויר בטמפרטורה של
 פיזור חום אחיד לתוצאה מושלמת

 VIRTUALY SMOKE-FREE - בקרת טמפרטורה  תטכנולוגיה ייחודית לשליטה בעשן המשלב
 ומגן התזה

 עם חיישן כפול לבקרת טמפרטורה ומידת עשייה מדויקת של המזון עם  מד טמפרטורה דיגיטלי
 תכניות קבועות וידניות לפי סוג הנתח, פשוט עושה את העבודה בשבילכם.

 ימני צריבה וטעם מושלמים ללא העשן של גריל לקבלת ס הטעם והחריכה של צלייה על גריל
 פחמים.

 מתקדמת עם פאנל טאצ' לשליטה מבוקרת ומדויקת  דיגיטלית ת חוםטכנולוגית בקר
וכיבוי אוטומטי כשהנתח הגיע למידת  rear-med-wellפרטורה וכל דרגות העשייה הרצויות בטמ

 העשייה שנבחרה.

  תכניות בישול  5 -מעלות המאפשר בישול ב 260 עד 40טווח טמפרטורות של  -הרבה יותר מגריל
 פחות שומן( ,ייבוש מזון וחימום מחדש. 75%צלייה, אפייה, טיגון באוויר חם )עד  -נוספות 

  פלטת גרילXL עם פסי גריל בעיצוב ייחודי לפיזור  ס"מ  23*34בגודל  יצוקה בצפיפות גבוהה
קרמי וללא   Non-Stickלת ציפויאחיד של החום בצורה יעילה עם ידיות לשליפה נוחה בע

PFOA/PTFE   סטייקים בו זמנית.  6המותאם להכנה של עד 

  גרם צ'יפס בעלת ציפוי  900-ליטר המתאים ל 3.8בנפח של סלסלת טיגון באוויר חםNon-Stick 
 . PFOA/PTFEקרמי וללא 

 ציפוי קרמיק"ג בעל  1.3צלייה של ליטר המתאים ל 5.7גדול במיוחד בנפח של  סיר בישול     
Non-Stick .לניקוי קל ונוח 

  וואט 2460 -עוצמת חימום של גריל חיצוני 

 מעלות לבישול מהיר וטעים. 260המייצר אוויר חם בטמפרטורה של עד  מכסה גריל עוצמתי 

 הניתן לפירוק ושטיפה במדיח כלים, המגן שומר על חלקי גוף החימום משומן וכך  מגן התזה
 כמות העשן.מצמצם משמעותית את 

 לניקוי יעיל של הגריל משאריות ולכלוכים מברשת מיוחדת 

 ס"מ 40ס"מ, גובה )פתוח(  28ס"מ, גובה  44ס"מ, עומק  40: רוחב  מידות. 

 כל החלקים ניתנים לשטיפה במדיח הכלים 

 חוברת מתכוני שף עם מתכונים, טיפים וטבלאות זמני צלייה לתוצאה מושלמת 

 1+1  היבואן הרשמישנות אחריות של שריג 

 "על האש" בתוך הבית בלי כל העשן מסביב.

                                מדויקות.                  ולתוצאות ניחושים חכמה. בלי בישול מערכת

 !(AG301גדול מ  50%ובגדול ) עכשיו בישראל -הגריל שכבש את העולם 
 פחות שומן 75% -הגריל שאופה, צולה, מייבש מזון ומטגן עד

 תכניות נוספות 5הרבה יותר מגריל: 

 סרטון

דיגיטלי מובנה למדידת  (PROB) מדחום

 מידת העשייה של הבשר

https://www.youtube.com/watch?v=LQGT-zsuOHc
https://www.youtube.com/watch?v=LQGT-zsuOHc

