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*Piackutató intézetek, fogyasztói készülékek, 2019. elektromos grill kategória



Nagy örömmel tölt el, hogy bemutathatom a George Foreman 2020. tavaszi/nyári
időszakának termékkatalógusát. A George Foreman a világ első számú elektromos grillsütő-
márkája* és örömünkre szolgál, hogy fantasztikus termékeket kínálhatunk Önnek a grillsütés 
termékkategóriájában.
Meggyőződésünk, hogy olyan termékválasztékot kínálunk, ami innovációt jelent
mind a formatervezés, mind az alapanyagok terén, olyan funkciókat létrehozva ezzel, 
amelyek kutatásaink szerint fontosak fogyasztóink számára. Továbbra is valódi értéket 
kínálunk, ezzel szavatolva, hogy fogyasztóink elismerik a George Foreman márka előnyeit.  

Szeretném kiemelni a 2020. év tavaszi/nyári termékkatalógus újdonságait:

Fit grillsütők
Kisebb mérete miatt helytakarékos, azonban ez nem csökkenti teljesítményét. Azok számára 
készült, akik rohanó életet élnek és szűkös hellyel, valamint kevés idővel rendelkeznek.

Smokeless BBQ grillsütő
Hozza ki a legjobbat a grillezésből - az ízeket, az ünneplést, a szórakozást, és hagyja ki
a rosszakat: a füstöt, a kellemetlen szagokat, a zsíros grillrácsot, és a kiszámíthatatlan 
időjárást.
Ilyen a tökéletes grillezés.

A már meglévő széles termékkínálat mellett ez az időszak tökéletes alkalmat kínál arra,
hogy bemutassuk az új és innovatív termékfunkciókat, és emlékeztessük a vásárlókat és
fogyasztókat arra, hogy miért vagyunk a világ első számú elektromos grillsütő-márkája*. 
Ezek a termékcsaládok a globális fejlesztési programunkkal kapcsolatos befektetésünk 
eredményei, melynek során a maguk nemében a legjobb termékeket nyújtjuk. Olyan 
termékeket, amelyek nagyszerűen néznek ki, és valódi értéket nyújtanak a fogyasztók által 
a készülékeiktől elvárt tulajdonságokkal. 
Mivel célunk, hogy kínálatunkat folyamatosan fejlesszük és tökéletesítsük, örömmel 
fogadunk bármilyen visszajelzést.

Köszönjük támogatásukat!

Tim
Tim.Wright@eu.spectrumbrands.com

*Forrás: Euromonitor International Ltd; fogyasztói készülékek 2019; elektromos grillsütők kategória; kiskereskedelmi értékesítési mennyiség 
egységekben, 2018. évi adat



ISMERKEDJEN MEG  
GEORGE FOREMANNEL
George Foreman az étkezések idejére a legjobb barátja lesz és számos recepthez 
ad ötletet, legyen szó bármilyen alkalomról. Ha komfortzónáján kívüli ételekkel 
kísérletezik vagy egyszerűen nincs elég ideje, George Foreman segít, hogy 
gyakrabban egyen egy jót. Ennek csak a képzelete szabhat határt.
Dobja fel a hétköznapi étkezéseket! Tudja le pillanatok alatt a sütést-főzést! 
Merítsen ötletet az egyszerű, mégis nagyszerű köretekhez. Bármilyen ételhez 
támad kedve, George Foreman segít, hogy minden falat tökéletes legyen.
A modern mindennapok zsúfoltak és mozgalmasak, az időhiány ellenére  
pedig mindannyian érezzük a nyomást, hogy megfelelő, tápláló, finom ételeket 
készítsünk. Mi azonban meg vagyunk róla győződve, hogy a jó ételek elkészí-
tésének – amelyek egyszerre táplálóak és finomak – nem kell időigényesnek 
vagy macerásnak lennie.
Legyen tehát szó baráti összejövetelről, edzés utáni étkezésről, esetleg egy 
családi reggeliről vagy egy gyors ihletésű fogásról két étkezés között, George 
Foremanre mindig számíthat!
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1994

George Foreman minden idők 
legidősebb nehézsúlyú 
világbajnoka 45 évesen, mely 
kiemelkedő teljesítményt 
egészséges táplálkozásának 
tulajdonítja. Ez inspirálta a 
George Foreman grillsütő 
megalkotását.

’90-es évek 
közepe

A George Foreman 
grillsütőket Ausztráliában is 
bevezetik, mely máig az első 
számú grillsütő márka marad 
az országban.

1996

Bevezetik az első George 
Foreman egészséges
grillsütőt az Egyesült 
Államokban.

1998

George Foreman
200 millió dollár értékben 
értékesíti grillsütőit
az Egyesült Államokban.

25 év a George Foreman grillsütőkkel. A grillsütőket kivehető grillsütő-lapokkal és modern formatervezéssel fejlesztettük tovább és tettük 
jobbá, azonban még mindig ugyanazok az elektromos grillsütők maradtak, amik 1994-ben meghódították a világot. Létrehoztuk, bővítettük, 
és már 25 éve vezetjük töretlenül az elektromos grillsütők termékkategóriáját. A George Foreman márkanév mára az elektromos grill 
szinonimája lett.

2001

Értékesítésre kerül az első 
George Foreman grill
az Egyesült Királyságban.

2017

A George Foreman márka
a kontinentális Európában is 
elstartol.

$200m

2016

A George Foreman grillsütő 
márka 15. évfordulóját 
ünnepli egyesült királyságbeli 
bevezetése óta.
A globálisan értékesített 
egészséges grillsütők
száma eléri a 100 milliót.

2019
THE
WORLD’S
FAVOURITE
GRILL
A George Foreman márka
teljes megújuláson megy 
keresztül új márkapozício-
nálással, identitással és 
felfrissült, új külsővel. 
Bemutatjuk a világ
kedvenc grillsütőjét.*

2015

Az Egyesült Királyságban az 
értékesítés elképesztő 
mérföldkőhöz ér: 15 millió
eladott grillsütő, valamint 
80%-os részesedés az ország 
egészséges grillsütő piacán.

2019

A világ első számú elektromos 
grillsütő márkája*.
*Forrás: Euromonitor International Ltd; fogyasztói 
készülékek 2019; elektromos grillsütők kategória;
kiskereskedelmi értékesítési mennyiség 
egységekben, 2018. évi adat.

2009

A George Foreman-kollekció 
három termékkategóriát 
tartalmaz: ezek a kompakt,
a családi és a vendégváró 
grillsütők.

2003

Bevezetésre kerülnek
az állítható hőszabályozó
és a levehető grillsütő-lapok.

THE
WORLD’S

ELECTRIC
GRILL BRAND^
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Ne hagyd, hogy kis mérete megtévesszen. Ez az áramvonalas grillsütő könnyedén elfér bármelyik konyhában, és a 
világ számtalan ételét képes az asztalára varázsolni az amerikai grillezett fánkoktól kezdve a tikkával fűszerezett 
karfiolsteaken át a koreai csirkecombokig.

FIT GRILL I SMALL

Csom.méretek (mm): 217 x 105 x 295 Súly: 1578 Db/karton: 6 Raklap menny.: 90

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25800-56 Cíkkszám: 23882036001 EAN: 5038061106206FI
T 

GR
IL

LE
K

* Átlagosan a 23440/18471/23440 szériákhoz képest, összmagasság alapján  ** A hagyományos otthoni elektromos grillsütőd teljesítményéhez képest, 230 fokon
*** A szokásos otthoni elektromos grillsütőd teljesítményéhez képest. Szobahőmérsékleten tesztelve és nedves ruhával tisztítva

EASIER TO
CLEAN***2X160%

FASTER
HEAT
UP**

SPACE SAVING*
30%

• 30 %-os helymegtakarítás* - a teljesítmény 
csökkenése nélkül

• Továbbfejlesztett tapadásmentes bevonat

• Logóval ellátott belső sütőlapok

• Gyors felmelegedés

• Állítható hátsó láb

• Rögzíthető csepegtetőtálca

• Függőleges tárolás kábelrendezővel
 SmalH:  640-760 W 

Medium: 1370-1630 W 
Large: 2015-2400 W



FIT GRILL I MEDIUM

FIT GRILL I LARGE

Csom.méretek (mm): 362 x 105 x 315 Súly: 2570 Db/karton: 2 Raklap menny.: 60

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25810-56 Cikkszám: 23883036001 EAN: 5038061106251

Csom.méretek (mm): 454 x 100 x 370 Súly: 3924 Db/karton: 2 Raklap menny.: 28

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25820-56 Cikkszám: 23881036001 EAN: 5038061106152
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Szeret grillezni? Nem szereti a kellemetlen szagokat? Ezt a grillt Önnek találták ki. 
Csak kapcsolja be, ha sültkolbászos hotdogot kíván! Maximális íz füstmentesen, kelle-
metlen szagok és zsírtól csöpögő grillrácsok nélkül.  
Füstmentes BBQ grillsütőnk „okos” grillsütő-lapja – amit arra terveztek, hogy a forró 
zsiradékot egyenesen a csepegtetőtálcába vezesse – azonnal lehűti a forró zsírt, meg-
szüntetve a keletkező füst 80 %-át***. Élvezze a kültéri sütögetést bent a lakásban,  
és az ínycsiklandozó BBQ-illatot az olajfüst helyett.



SMOKELESS BBQ GRILL | LARGE
Csom.méretek (mm): 543 x 370 x 138 Súly: 3587 Db/karton: 2 Raklap menny.: 24

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25850-56 Cikkszám: 23861036001 EAN: 5038061105049

• Alacsony szagkibocsátás és füstmentes, nyílt rácsos főzőtechnológia

• Kihúzható, mosogatógépben mosható rács és csepegtetőtálca

• Titániummal ötvözött tapadásmentes bevonat, mely 3-szor strapabíróbb**

• Összepattintható az egyszerű tárolás érdekében

• Acélborítás és műanyag kiegészítők

• Állítható hőszabályozó

• Nagy méret — a tál méretei:  
54,3 cm hosszú x 37,0 cm széles x 13,8 cm mély

• 1 m hosszú tápkábel

• 1350-1606 W

** A szabvány George ToughTM tapadásmentes borításhoz képest
*** A 22460/56. típusú George Foreman beltéri/kültéri grillhez képest, 20% zsírtartalmú marhahús pogácsák (113 g) sütésénél, tiszta sütőlap és csepegtetőtálca esetén
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Közepesen átsütött steak? Meglesz. Lasagne ebédre? Készül. Hamburger Angus 
marhából? Rajta vagyunk. Bármilyen ételre is vágyik, a George Foremanre mindig 
számíthat. A precíziós hőmérő segít elkészíteni a tökéletes steaket, a mélysütőlap 
segítségével pedig pizzát vagy akár brownie-t is készíthet. A George Foreman grill 
valamennyi funkcióval rendelkezik, hogy életre keltse ételei ízét. Mindig kéznél van, 
ezért a George Foremanre biztosan számíthat, ha megkíván valamilyen ételt.



PRECISION GRILL | MEDIUM
Csom.méretek (mm): 406 x 230 x 387 Súly: 7741g Db/karton: 1 Raklap menny.: 14

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 24001-56 Cikkszám: 23748036001 EAN: 4008496980789

• Húshőmérő – amint a hús eléri az előre kiválasztott hőmérsékletet 
a készülék automatikusan kikapcsol.

• Marhasült/Steak funkció - a tökéletes eredmény érdekében  
(véres, közepesen átsült, teljesen átsült)

• Pirítás funkció – intenzív 260°C 90 másodperc alatt

• További tartozék: mély sütőlap

• Levehető mosogatógépben mosható grill lapok

• Ajánlott 5 adag étel elkészítéséhez

• Digitális LED kijelző időzítővel és változtatható hőmérséklettel

• Állítható hátsó lábak a vízszintes és döntött grillezéshez

• Rögzített, kihúzható csepegtetőtálca

• 1440 W teljesítmény
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George Foreman a konyhájára és főztjére is jó hatással lesz. Feltűnő piros és grafitszürke színekben - soha nem 
nézett ki jobban. Minden alkalomra, a péntek esti kebabozástól kezdve az egészséges halloumi sajtos salátákon át, 
a szombat reggeli kolbászos szendvicsekig – rá számíthat.

STEEL GRILL | SMALL

• Hullámos acél külső burkolat

• Logóval ellátott belső sütőlap

• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal 
ellátott sütőlapok

• Tökéletesen illeszkedő mély csepegtetőtálca – 
becsúsztatható és helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött 
grillezéshez

• Jelzőfény a sütéshez

• A grillsütő függőlegesen is tárolható,  
a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

 SmalH: 1200 W 
Medium:  1650 W 
Large:  1850 W

Csom.méretek (mm): 290 x 130 x 365 Súly: 2709g Db/karton: 4 Raklap menny.: 48

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25030-56 Cikkszám: 23749036001 EAN: 4008496980819ST
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STEEL GRILL | MEDIUM

STEEL GRILL | LARGE

Csom.méretek (mm): 340 x 130 x 367 Súly: 3169g Db/karton: 2 Raklap menny.: 48

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25040-56 Cikkszám: 23751036001 EAN: 4008496980840

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25041-56 Cikkszám: 23752036001 EAN: 4008496980871

Csom.méretek (mm): 392 x 152 x 415 Súly: 3963g Db/karton: 2 Raklap menny.: 32

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 25050-56 Cikkszám: 23754036001 EAN: 4008496980901

GRAFITSZÜRKE 
SZÍNBEN IS 
ELÉRHETŐ
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GRILL & MELT LEVEHETŐ SÜTŐLAPPAL | MEDIUM

CLASSIC GRILL LEVEHETŐ SÜTŐLAPPAL | MEDIUM

• Egyedi felső sütés, tökéletes sajtos szendvics készítéséhez
• Levehető, könnyen tisztítható tapadásmentes grill lapok
• Méret: 26,5cm x 16cm / 420 cm2

• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető ki a felesleges 
zsiradék

• Digitális kijelző, időzítő
• Szálcsiszolt rozsdamentes acél készülékház, fém fogantyúval
• Akár 42%-kal kevesebb zsír*
• Akár 4 adag étel elkészíthető vele
• Teljesítmény: 1550 W

• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető el  
a felesleges zsiradék – akár  42%-kal kevesebb zsír* 

• Állítható hátsó láb a vízszintes és döntött grillezésért

• Kicsúsztatható pánt a vastagabb ételek grillezésért

• A nyomógomb segítségével egyszerűen eltávolítható a sütőlap

• Bekapcsolást és működést jelző LED

• Akár 5 adag, Sütőfelület: 510 cm2

• Levehető, mosogatógépben mosható grill lapok

• Rögzített, kihúzható csepegtető tálca

• Kompakt függőleges tárolási lehetőség

• 1400 W teljesítmény

Csom.méretek (mm): 406 x 177 x 380 Súly: 4607g Db/karton: 2 Raklap menny.: 16

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 14525-56 Cikkszám: 20149036005 EAN: 4008496877782

Csom.méretek (mm): 399 x 157 x 352 Súly: 3572g Db/karton: 2 Raklap menny.: 24

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 24330-56 Cikkszám: 23509036002 EAN: 4008496880942CL
AS

SI
C 

GR
IL

LE
K

* a 20% zsírt tartalmazó marhahús szeletel (113g) esetén



CLASSIC GRILL LEVEHETŐ SÜTŐLAPPAL | LARGE
• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető el  

a felesleges zsiradék – akár 42%-kal kevesebb zsír* 

• Állítható hátsó láb a vízszintes és döntött grillezésért

• Kicsúsztatható pánt a vastagabb ételek grillezésért

• Akár 6 adag, Sütőfelület: 640 cm2

• Levehető, mosogatógépben mosható grill lapok

• Rögzített, kihúzható csepegtető tálca

• Kompakt függőleges tárolási lehetőség

• Változtatható hőmérséklet szabályzó

• A nyomógomb segítségével egyszerűen eltávolítható a sütőlap

• Bekapcsolást  
és működést jelző LED

• 1550 W teljesítmény

Csom.méretek (mm): 399 x 150 x 405 Súly: 5461g Db/karton: 2 Raklap menny.: 24

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 24340-56 Cikkszám: 23510036002 EAN: 4008496881000

* a 20% zsírt tartalmazó marhahús szeletel (113g) esetén 15





KÜLTÉRI/BELTÉRI ÁLLÓ GRILL | LARGE
•  Akár 15 adag

•  Méret: 1500 cm2, átmérő: 43,5cm

• Könnyen tisztítható, levehető, tapadásmentes bevonattal  
ellátott grill lap

• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető ki  
a felesleges zsiradék

• Hőmérséklet kijelző

• Változtatható hőmérséklet szabályzó

• Nagy, domború fedél, hőszigetelt fogantyúval

• Teljesítmény: 2400 W

Csom.méretek (mm): 545 x 543 x 303 Súly: 7946 g Db/karton: 1 Raklap menny.: 6

KÉSZÜLÉK TÍPUSA 22460-56 Cikkszám: 23246036003 EAN: 4008496877812KÜ
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Termék név Típus Cikkszám
Csomagolási 
méret (mm) 

szél./mély./mag.

Csomagolt 
készülék 
súlya (g)

Db/karton, 
db/raklap Teljesítmény Kivitel Speciális jellemzők Garancia 

(év) Oldalszám EAN kód

FIT GRILL SMALL 25800-56 23882036001
H: 217
Sz: 105
M: 295

1578 6/90 640 - 760
Fekete műanyag 

készülékház

• 30 %-os helymegtakarítás- a teljesítmény csökkenése nélkül
• Jobb tapadásmentes bevonat
• Logóval ellátott belső sütőlapok

• Gyors felmelegedés
• Állítható hátsó láb
• Rögzíthető csepegtetőtálca
• Függőleges tárolás kábelrendezővel

2+1 6

5 038061 106206

FIT GRILL MEDIUM 25810-56 23883036001
H: 362
Sz: 105
M: 315

2570 2/60 1370 - 1630
Fekete műanyag 

készülékház

• 30 %-os helymegtakarítás - a teljesítmény csökkenése nélkül
• Jobb tapadásmentes bevonat
• Logóval ellátott belső sütőlapok

• Gyors felmelegedés
• Állítható hátsó láb
• Rögzíthető csepegtetőtálca
• Függőleges tárolás kábelrendezővel

2+1 7

5 038061 106251

FIT GRILL LARGE 25820-56 23881036001
H: 454
Sz: 100
M: 370

3924 2/28 2015 - 2400
Fekete műanyag 

készülékház

• 30 %-os helymegtakarítás - a teljesítmény csökkenése nélkül
• Jobb tapadásmentes bevonat
• Logóval ellátott belső sütőlapok

• Gyors felmelegedés
• Állítható hátsó láb
• Rögzíthető csepegtetőtálca
• Függőleges tárolás kábelrendezővel

2+1 7

5 038061 106152

SMOKELESS BBQ GRILL 25850-56 23861036001
H: 543
Sz: 370
M: 138

3587 2/24 1350 - 1606
Rozsdamentes acél 
ás fekete műanyag 

készülékház

• Alacsony szagkibocsátás és füstmentes, nyílt rácsos 
főzőtechnológia

• Kihúzható, mosogatógépben mosható rács és 
csepegtetőtálca

• Titániummal ötvözött tapadásmentes bevonat, mely 
3-szor strapabíróbb

• Összepattintható az egyszerű tárolás érdekében
• Acélborítás és műanyag kiegészítők
• Állítható hőszabályozó
• 1 m hosszú tápkábel

2+1 8

5 038061 105049

PRECISION GRILL MEDIUM 24001-56 23748036001
H: 406
Sz: 230
M: 387

7741 1/14 1440
Piros fémes színű 

műanyag készülékház

• Húshőmérő – amint a hús eléri az előre kiválasztott 
hőmérsékletet a készülék automatikusan kikapcsol.

• Marhasült/Steak funkció - a tökéletes eredmény érdekében 
(véres, közepesen átsült, teljesen átsült)

• „Sear” funkció – intenzív 260°C 90 másodper alatt
• További tartozék: mély sütőlap

• Levehető mosogatógépben mosható grill lapok
• Ajánlott 5 adag étel elkészítéséhez
• Digitális LED kijelző időzítővel és változtatható 

hőmérséklettel
• Állítható hátsó lábak a vízszintes és döntött grillezéshez
• Rögzített, kihúzható csepegtetőtálca

2+1 10

4 008496 980789

STEEL GRILL - SMALL 25030-56 23749036001
H: 290
Sz: 130
M: 365

2709 4/48 1200
Piros színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 12

4 008496 980819

STEEL GRILL - MEDIUM 25040-56 23751036001
H: 340
Sz: 130
M: 367

3169 2/48 1650
Piros színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 13

4 008496 980840

STEEL GRILL - MEDIUM 25041-56 23752036001
H: 340
Sz: 130
M: 367

3169 2/48 1650
Szürke színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 13

4 008496 980871

STEEL GRILL - LARGE 25050-56 23754036001
H: 392
Sz: 152
M: 415

3963 2/32 1850
Piros színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 13

4 008496 980901

GRILL & MELT MEDIUM 14525-56 20149036005
H: 406
Sz: 177
M: 380

4607 2/16 1250 - 1550 Acél készülékház

• Ajánlott 4 adag étel elkészítéséhez
• Egyedi felső sütés, tökéletes sajtos szendvics 

készítéséhez
• Levehető, könnyen tisztítható tapadásmentes grill lapok

• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető 
ki a felesleges zsiradék

• Digitális kijelző, időzítő (20 perc)
2+1 14

4 008496 877782

CLASSIC GRILL MEDIUM 24330-56 23509036002
H: 399
Sz: 157
M: 352

3572 2/24 1400
Fekete műanyag 

készülékház

• Ajánlott 5 adag étel elkészítéséhez
• Levehető, mosogatógépben mosható grill lapok
• Rögzített, kihúzható csepegtető tálca

• Állítható hátsó láb a vízszintes és döntött grillezésért
• Kompakt függőleges tárolási lehetőség

2+1 14

4 008496 880942

CLASSIC GRILL LARGE 24340-56 23510036002
H: 399
Sz: 150
M: 405

5461 2/24 1500
Fekete műanyag 

készülékház

• Ajánlott 6 adag étel elkészítéséhez
• Levehető, mosogatógépben mosható grill lapok
• Rögzített, kihúzható csepegtető tálca

• Állítható hátsó láb a vízszintes és döntött grillezésért
• Kompakt függőleges tárolási lehetőség

2+1 15

4 008496 881000

KÜLTÉRI/BELTÉRI ÁLLÓ 
GRILL

22460-56 23246036003
H: 545
Sz: 543
M: 303

7946 1/6 2400
Rozsdamentes acél 

készülékház

• Ajánlott 15 adag étel elkészítéséhez
• Könnyen tisztítható, levehető, tapadásmentes bevonattal 

ellátott grill lap
• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető ki 

a felesleges zsiradék

• Változtatható hőmérséklet szabályzó
• Hőmérséklet kijelző
• Nagy, domború fedél, hőszigetelt fogantyúval

2+1 17

4 008496 877812



Termék név Típus Cikkszám
Csomagolási 
méret (mm) 

szél./mély./mag.

Csomagolt 
készülék 
súlya (g)

Db/karton, 
db/raklap Teljesítmény Kivitel Speciális jellemzők Garancia 

(év) Oldalszám EAN kód

FIT GRILL SMALL 25800-56 23882036001
H: 217
Sz: 105
M: 295

1578 6/90 640 - 760
Fekete műanyag 

készülékház

• 30 %-os helymegtakarítás- a teljesítmény csökkenése nélkül
• Jobb tapadásmentes bevonat
• Logóval ellátott belső sütőlapok

• Gyors felmelegedés
• Állítható hátsó láb
• Rögzíthető csepegtetőtálca
• Függőleges tárolás kábelrendezővel

2+1 6

5 038061 106206

FIT GRILL MEDIUM 25810-56 23883036001
H: 362
Sz: 105
M: 315

2570 2/60 1370 - 1630
Fekete műanyag 

készülékház

• 30 %-os helymegtakarítás - a teljesítmény csökkenése nélkül
• Jobb tapadásmentes bevonat
• Logóval ellátott belső sütőlapok

• Gyors felmelegedés
• Állítható hátsó láb
• Rögzíthető csepegtetőtálca
• Függőleges tárolás kábelrendezővel

2+1 7

5 038061 106251

FIT GRILL LARGE 25820-56 23881036001
H: 454
Sz: 100
M: 370

3924 2/28 2015 - 2400
Fekete műanyag 

készülékház

• 30 %-os helymegtakarítás - a teljesítmény csökkenése nélkül
• Jobb tapadásmentes bevonat
• Logóval ellátott belső sütőlapok

• Gyors felmelegedés
• Állítható hátsó láb
• Rögzíthető csepegtetőtálca
• Függőleges tárolás kábelrendezővel

2+1 7

5 038061 106152

SMOKELESS BBQ GRILL 25850-56 23861036001
H: 543
Sz: 370
M: 138

3587 2/24 1350 - 1606
Rozsdamentes acél 
ás fekete műanyag 

készülékház

• Alacsony szagkibocsátás és füstmentes, nyílt rácsos 
főzőtechnológia

• Kihúzható, mosogatógépben mosható rács és 
csepegtetőtálca

• Titániummal ötvözött tapadásmentes bevonat, mely 
3-szor strapabíróbb

• Összepattintható az egyszerű tárolás érdekében
• Acélborítás és műanyag kiegészítők
• Állítható hőszabályozó
• 1 m hosszú tápkábel

2+1 8

5 038061 105049

PRECISION GRILL MEDIUM 24001-56 23748036001
H: 406
Sz: 230
M: 387

7741 1/14 1440
Piros fémes színű 

műanyag készülékház

• Húshőmérő – amint a hús eléri az előre kiválasztott 
hőmérsékletet a készülék automatikusan kikapcsol.

• Marhasült/Steak funkció - a tökéletes eredmény érdekében 
(véres, közepesen átsült, teljesen átsült)

• „Sear” funkció – intenzív 260°C 90 másodper alatt
• További tartozék: mély sütőlap

• Levehető mosogatógépben mosható grill lapok
• Ajánlott 5 adag étel elkészítéséhez
• Digitális LED kijelző időzítővel és változtatható 

hőmérséklettel
• Állítható hátsó lábak a vízszintes és döntött grillezéshez
• Rögzített, kihúzható csepegtetőtálca

2+1 10

4 008496 980789

STEEL GRILL - SMALL 25030-56 23749036001
H: 290
Sz: 130
M: 365

2709 4/48 1200
Piros színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 12

4 008496 980819

STEEL GRILL - MEDIUM 25040-56 23751036001
H: 340
Sz: 130
M: 367

3169 2/48 1650
Piros színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 13

4 008496 980840

STEEL GRILL - MEDIUM 25041-56 23752036001
H: 340
Sz: 130
M: 367

3169 2/48 1650
Szürke színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 13

4 008496 980871

STEEL GRILL - LARGE 25050-56 23754036001
H: 392
Sz: 152
M: 415

3963 2/32 1850
Piros színű acél 

készülékház

• Hullámos acél külső burkolat
• Logóval ellátott belső sütőlap
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott 

sütőlapok
• Tökéletesen illeszkedő mély sütőlap – becsúsztatható és 

helyére pattintható

• Állítható hátsó láb vízszintes vagy döntött grillezéshez
• Jelzőfény a sütéshez
• A grillsütő függőlegesen is tárolható, 

a csepegtetőtálcával és a kábelrendezővel együtt

2+1 13

4 008496 980901

GRILL & MELT MEDIUM 14525-56 20149036005
H: 406
Sz: 177
M: 380

4607 2/16 1250 - 1550 Acél készülékház

• Ajánlott 4 adag étel elkészítéséhez
• Egyedi felső sütés, tökéletes sajtos szendvics 

készítéséhez
• Levehető, könnyen tisztítható tapadásmentes grill lapok

• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető 
ki a felesleges zsiradék

• Digitális kijelző, időzítő (20 perc)
2+1 14

4 008496 877782

CLASSIC GRILL MEDIUM 24330-56 23509036002
H: 399
Sz: 157
M: 352

3572 2/24 1400
Fekete műanyag 

készülékház

• Ajánlott 5 adag étel elkészítéséhez
• Levehető, mosogatógépben mosható grill lapok
• Rögzített, kihúzható csepegtető tálca

• Állítható hátsó láb a vízszintes és döntött grillezésért
• Kompakt függőleges tárolási lehetőség

2+1 14

4 008496 880942

CLASSIC GRILL LARGE 24340-56 23510036002
H: 399
Sz: 150
M: 405

5461 2/24 1500
Fekete műanyag 

készülékház

• Ajánlott 6 adag étel elkészítéséhez
• Levehető, mosogatógépben mosható grill lapok
• Rögzített, kihúzható csepegtető tálca

• Állítható hátsó láb a vízszintes és döntött grillezésért
• Kompakt függőleges tárolási lehetőség

2+1 15

4 008496 881000

KÜLTÉRI/BELTÉRI ÁLLÓ 
GRILL

22460-56 23246036003
H: 545
Sz: 543
M: 303

7946 1/6 2400
Rozsdamentes acél 

készülékház

• Ajánlott 15 adag étel elkészítéséhez
• Könnyen tisztítható, levehető, tapadásmentes bevonattal 

ellátott grill lap
• A grillező felületről külön csepegtető tálcára vezethető ki 

a felesleges zsiradék

• Változtatható hőmérséklet szabályzó
• Hőmérséklet kijelző
• Nagy, domború fedél, hőszigetelt fogantyúval

2+1 17

4 008496 877812
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JEGYZETEK



A termékek és a márkanevek a gyártó védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben a tájékoztatóban látható képek illusztrációk.  
A termékeknek és azok jellemzőinek változtatási jogát fenntartjuk.






