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TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Gravity Series™ 1050 Digital Charcoal Grill + Smoker
Become a Master.

With the Gravity Series™ 1050 Digital Charcoal Grill +
Smoker by Masterbuilt, you can smoke, grill, sear, bake,
roast and so much more. Set the temperature on the
digital control panel or your smart device and the
DigitalFan™ maintains the desired cooking temperature.

The GravityFed™ charcoal hopper holds up to 8 hours of
charcoal and gravity ensures you have constant fuel to
the fire.

The reversible smoke + sear cast-iron grates and
FoldAway™ warming + smoking racks add up to a total
of 1050 square inches of cooking space. Master the art
of charcoal grilling and smoking with Masterbuilt.

Gravity Series™ 1050 Digitális faszéntüzelésű grillsütő és
füstölő
Legyen Ön is a grillezés mestere!
A rendkívül sokoldalú Masterbuilt Gravity Series™ 1050
Digitális faszéntüzelésű készülékkel füstölhet, grillezhet,
piríthat, süthet – csak a fantáziája szabhat határt. Állítsa
be a kívánt hőmérsékletet okoseszköze segítségével vagy
egyszerűen a készülék digitális vezérlőegységét használva
és a DigitalFan digitálisan vezérelt levegőszabályozó
rendszer gondoskodik a kívánt hőmérséklet eléréséről és
folyamatos fenntartásáról.
A GravityFed faszén tartály akár 8 óra folyamatos
működéshez elegendő faszenet képes tárolni és
gondoskodik a faszén egyenletes és állandó
utánpótlásáról.
A kétoldalú öntöttvas rostélyokat füstöléshez és
grillezéshez egyaránt használhatja. A FoldAway
lehajtható melegítő ráccsal és a füstölő rostélyokkal
együtt a teljes sütőfelület 6775 cm².
Legyen Ön is a grillezés és füstölés nagymestere a
Masterbuilt készülékekkel!

Full of Features
Reaches 225°F in 10 minutes or 700°F in 15 minutes
DigitalFan™ for precise temperature control

GravityFed™ Charcoal Hopper holds 10 lbs. of lump
charcoal or 16 lbs. of briquettes for up to 8 hours of use

Convenient fold out cord storage in back of side shelf to
prevent loss or damage to the power supply

Folding stainless steel shelf and stainless steel side shelf
for extra preparation space

Built-in temperature gauge and meat probe
thermometer for perfect results every time
Includes reversible smoke + sear cast-iron grates for low
and slow smoking or high heat searing

Includes 1 year warranty

Tulajdonságok
● 10 perc alatt fűt fel 110 °C-ra vagy akár 15 perc alatt
370 °C-ra
● DigitalFan™ - digitálisan vezérelt levegőáramoltatás a
lehető legpontosabb hőmérsékletszabályozásért
● A GravityFed faszén tartály gondoskodik a faszén
egyenletes és állandó utánpótlásáról, akár 4,5 kg
faszenet vagy 7 kg brikettet képes tárolni, mely 8 óra
folyamatos működéshez elegendő.
● Kényelmes és praktikus tápkábel tartó rekesz az oldalsó
polc alján – így biztosan nem sérül meg vagy veszik el a
tápkábel.
● Lehajtható rozsdamentes acél polc és rozsdamentes
acél oldalsó polcok, melyeken kényelmesen elfér
minden, ami az ételek előkészítéséhez és a sütéshez
szükséges.
● Beépített hőmérő és húshőmérő, hogy mindig
tökéletes legyen a végeredmény.
● A készülék tartalmazza a kétoldalú öntöttvas
rostélyokat, melyek füstöléshez, lassú tűzön való
sütéshez és grillezéshez egyaránt tökéletesek.
● A készülékre 1 év jótállás vonatkozik.

GravityFed™ Charcoal Hopper
Redefine charcoal cooking with the GravityFed™ Hopper
that holds 12+ hours of fuel using lump or briquette
charcoal. No need to remove charcoal after each use!

GravityFed faszén tartály
A GravityFed faszén tartály teljesen új, innovatív
megoldást nyújt a grillezés szerelmeseinek. A GravityFed
tartály gondoskodik a tüzelőanyag egyenletes és állandó
utánpótlásáról és akár 12-15 óra folyamatos működéshez
elegendő faszenet vagy brikettet is képes tárolni.
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Használat után pedig nem szükséges eltávolítani a
megmaradt tüzelőanyagot.

DigitalFan™ Control
With the push of a button, the digitally controlled fan
moves air flow from the hopper to the cooking chamber
and maintains desired cooking temperature.

DigitalFan vezérlés
Egyetlen gombnyomással szabályozhatja a
faszéntartályból a sütőtérbe áramló forró levegő
mennyiségét. A digitális vezérlés páratlanul pontos
hőmérsékletszabályozást tesz lehetővé.

Smoke + Sear Versatility
Reach 700°F in 15 minutes to grill, sear or roast, or 225°F
in 10 minutes for low + slow smoking. Includes reversible
cast-iron grates to smoke + sear.

Sokoldalú készülék: füstöléstől a grillezésig
A készülék 15 perc alatt eléri a pirításhoz szükséges 370
°C fokot vagy fűtse fel a készüléket 10 perc alatt 110 °C-ra
a lassú tűzön való, hosszú ideig tartó ételkészítéshez. A
kétoldalú öntöttvas rostélyok füstöléshez és grillezéshez
egyaránt tökéletesek.

Foldaway™ Racks
The FoldAway™ warming + smoking racks provide extra
cooking space, while the stainless steel front shelf
provides extra preparation space.

Foldaway rostélyok
A Foldaway melegítő és füstölő rácsok extra
sütőfelületet biztosítanak, a rozsdamentes acél elülső
polcon pedig kényelmesen elfér minden, ami az ételek
előkészítéséhez és a sütéshez szükséges.

Measure Once Grill Twice.
.
COOKING SPACE
1080 sq. in.
HOPPER CAPACITY
16 lbs
WIDTH
61.024 in   155 cm
HEIGHT
52.165 in   132 cm
DEPTH
33.071 in   84 cm
COOKING SPACE
1080 sq. in.
HOPPER CAPACITY
16 lbs

Méretek

Teljes sütő felület: 6967 cm²

Faszén tartály kapacitása: 7 kg

Szélesség: 155 cm

Magasság: 132 cm

Mélység: 84 cm

Feed a Couple or a Crowd.

17
CHICKENS

7
RACKS OF RIBS

67
SAUSAGES

45
BURGERS

Kapacitás
Készítsen ínycsiklandó grill ételeket a párjának vagy akár
az egész szomszédságnak!

● 17 csirke
● 7 egész oldalas
● 67 grillkolbász
● 45 hamburgerhús
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Gravity Series™ 560 Digital Charcoal Grill + Smoker
Gravity Series™ 560 Digital Charcoal Grill + Smoker

Become a Master.
With the Gravity Series™ 560 Digital Charcoal Grill +
Smoker by Masterbuilt®, you can smoke, grill, sear, bake,
roast and so much more. Set the temperature on the
digital control panel or your smart device and the
DigitalFan™ maintains the desired cooking temperature.

The GravityFed™ charcoal hopper holds over 12 hours of
charcoal and gravity ensures you have constant fuel to
the fire.

The reversible cast-iron grates are perfect for smoking or
searing and in just 13 minutes this grill can reach 700°F.

Get the flavor and versatility of charcoal with the ease of
gas.

Gravity Series™ 560 Digitális faszéntüzelésű grillsütő és
füstölő
Legyen Ön is a grillezés mestere!
A rendkívül sokoldalú Masterbuilt Gravity Series™ 560
Digitális faszéntüzelésű készülékkel füstölhet, grillezhet,
piríthat, süthet – csak a fantáziája szabhat határt. Állítsa
be a kívánt hőmérsékletet okoseszköze segítségével vagy
egyszerűen a készülék digitális vezérlőegységét használva
és a DigitalFan digitálisan vezérelt levegőszabályozó
rendszer gondoskodik a kívánt hőmérséklet eléréséről és
folyamatos fenntartásáról.
A GravityFed faszén tartály akár 12 óra folyamatos
működéshez elegendő faszenet képes tárolni, a
gravitáció pedig gondoskodik a faszén egyenletes és
állandó utánpótlásáról.
A kétoldalú öntöttvas rostélyok füstöléshez és
grillezéshez egyaránt tökéletesek, ráadásul a készüléknek
elég mindössze 13 perc ahhoz, hogy elérje az akár 370
°C-t is.
Élvezze a faszenes grillek sokoldalúságát és ízeit egy
gázgrill működtetésének egyszerűségével!

Full of Features
Reaches 225°F in 7 minutes or 700°F in 13 minutes

DigitalFan™ for precise temperature control

Built-in temperature gauge and meat probe
thermometer for perfect results every time
GravityFed™ Charcoal Hopper holds 10 lbs. of lump
charcoal or 16 lbs. of briquettes for 12-15 hours of use

Includes reversible smoke + sear cast-iron grates for low
and slow smoking or high heat searing

Two porcelain-coated warming/smoking racks for 560
total square inches of cooking space

1 year warranty

Tulajdonságok:
● 7 perc alatt fűt fel 110 °C-ra vagy akár 13 perc alatt 370
°C-ra
● DigitalFan™ - digitálisan vezérelt levegőáramoltatás a
lehető legpontosabb hőmérsékletszabályozásért
● Beépített hőmérő és húshőmérő, hogy mindig
tökéletes legyen a végeredmény.
● A GravityFed faszén tartály gondoskodik a faszén
egyenletes és állandó utánpótlásáról, akár 4,5 kg
faszenet vagy 7 kg brikettet képes tárolni, mely 12-15 óra
folyamatos működéshez elegendő.
● Lehajtható rozsdamentes acél polc és rozsdamentes
acél oldalsó polcok, melyeken kényelmesen elfér
minden, ami az ételek előkészítéséhez és a sütéshez
szükséges.
● Két porcelán bevonatú melegítő/füstölő rács,
melyekkel együtt a készülék teljes sütőfelülete több,
mint 3610 cm².

●A készülékre 1 év jótállás vonatkozik.
GravityFed™ Charcoal Hopper
Redefine charcoal cooking with the GravityFed™ Hopper
that holds 12+ hours of fuel using lump or briquette
charcoal. No need to remove charcoal after each use!

GravityFed faszén tartály
A GravityFed faszén tartály teljesen új, innovatív
megoldást nyújt a grillezés szerelmeseinek. A GravityFed
tartály gondoskodik a tüzelőanyag egyenletes és állandó
utánpótlásáról és akár 12-15 óra folyamatos működéshez
elegendő faszenet vagy brikettet képes tárolni. Használat
után pedig nem szükséges eltávolítani a megmaradt
tüzelőanyagot.

DigitalFan™ Control DigitalFan vezérlés
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With the push of a button, the digitally controlled fan
moves air flow from the hopper to the cooking chamber
and maintains desired cooking temperature.

Egyetlen gombnyomással szabályozhatja a
faszéntartályból a sütőtérbe áramló forró levegő
mennyiségét. A digitális vezérlés páratlanul pontos
hőmérsékletszabályozást tesz lehetővé.

Smoke + Sear Versatility
Reach 700°F in 13 minutes to grill, sear or roast, 225°F in
7 minutes for low + slow smoking. Includes reversible
cast-iron grates to smoke + sear.

Sokoldalú készülék: füstöléstől a grillezésig
A készülék 13 perc alatt eléri a pirításhoz tökéletes 370
°C fokot vagy fűtse fel a készüléket 7 perc alatt 110 °C-ra
a lassú tűzön való, hosszú ideig tartó ételkészítéshez. A
kétoldalú öntöttvas rostélyok füstöléshez és grillezéshez
egyaránt tökéletesek.

COOKING SPACE
560 sq. in.
HOPPER CAPACITY
16 lbs
WIDTH
54.134 in   138 cm
HEIGHT
51.969 in   132 cm
DEPTH
24.646 in   63 cm
COOKING SPACE
560 sq. in.
HOPPER CAPACITY
16 lbs

Méretek

Teljes sütő felület: 3612 cm²

Faszén tartály kapacitása: 7 kg

Szélesség: 138 cm

Magasság: 132 cm

Mélység: 63 cm

Feed a Couple or a Crowd.

8
CHICKENS

4
RACKS OF RIBS

37
SAUSAGES

21
BURGERS

Kapacitás
Készítsen ínycsiklandó grill ételeket a párjának vagy akár
az egész szomszédságnak!

● 8 csirke
● 4 egész oldalas
● 37 grillkolbász
● 21 hamburgerhús

Gravity Series™ 800 Digital Charcoal Griddle + Grill + Smoker
Become a Master
With the Gravity Series™ 800 Digital Charcoal Grill +
Smoker w/Griddle by Masterbuilt® experience charcoal
grilling with traditional grates or a full flat top griddle.

The DigitalFan™ maintains the cooking temperature. A
hopper holds enough charcoal for up to 10 hours of use.

Gravity Series™ 800 Digitális faszéntüzelésű grillsütő és
füstölő sima felületű rostéllyal
Legyen Ön is a grillezés mestere!
A Masterbuilt Gravity Series™ 800 Digitális
faszéntüzelésű készülék egy extra sima felületű felső
rostéllyal kerül forgalomba, így ön még változatosabb
ételeket készíthet Masterbuilt készüléke segítségével.
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Gravity ensures constant fuel to the fire. Get the flavor
and versatility of charcoal with the ease of gas.

A DigitalFan digitálisan vezérelt levegőszabályozó
rendszer gondoskodik a kívánt hőmérséklet eléréséről és
folyamatos fenntartásáról.
A GravityFed faszén tartály akár 10 óra folyamatos
működéshez elegendő faszenet képes tárolni és
gondoskodik a faszén egyenletes és állandó
utánpótlásáról.
Élvezze a faszenes grillek sokoldalúságát és ízeit egy
gázgrill működtetésének egyszerűségével!

Full of Features
Reaches 225°F in 8 minutes, 450°F in 10 minutes, or
700°F in 14 minutes
Includes a flat top griddle insert and cast-iron grates for
low and slow smoking or high heat searing

DigitalFan™ for precise temperature control

GravityFed™ Charcoal Hopper holds up to 10 hours of
fuel

Convenient fold out cord storage in back of side shelf to
prevent loss or damage to the power supply

Folding stainless steel front shelf for additional
preparation space

Built-in temperature gauge and meat probe
thermometer for perfect results every time
Includes 1 year warranty

Tulajdonságok:
● 8 perc alatt fűt fel 110 °C-ra, 10 perc alatt 230 °C-ra
vagy akár 15 perc alatt 370 °C-ra
● A készülék tartalmaz egy kivehető sima felületű
rostélyt és az a kétoldalú öntöttvas rostélyokat, melyek
füstöléshez, lassú tűzön való sütéshez és grillezéshez
egyaránt tökéletesek.
● DigitalFan™ - digitálisan vezérelt levegőáramoltatás a
lehető legpontosabb hőmérsékletszabályozásért
● A GravityFed faszén tartály gondoskodik a faszén
egyenletes és állandó utánpótlásáról. A tartály
kapacitása 10 óra folyamatos működéshez elegendő.
● Kényelmes és praktikus tápkábel tartó rekesz az oldalsó
polc alján – így biztosan nem sérül meg vagy veszik el a
tápkábel.
● Lehajtható rozsdamentes acél polc melyen
kényelmesen elfér minden, ami az ételek előkészítéséhez
és a sütéshez szükséges.
● Beépített hőmérő és húshőmérő, hogy mindig
tökéletes legyen a végeredmény.
● A készülékre 1 év jótállás vonatkozik.

GravityFed™ Charcoal Hopper
Redefine charcoal cooking with the GravityFed™ Hopper
that holds up to 10 hours of fuel using lump or briquette
charcoal. No need to remove charcoal after each use!

GravityFed faszén tartály
A GravityFed faszén tartály teljesen új, innovatív
megoldást nyújt a grillezés szerelmeseinek. A GravityFed
tartály gondoskodik a tüzelőanyag egyenletes és állandó
utánpótlásáról és akár 12-15 óra folyamatos működéshez
elegendő faszenet vagy brikettet képes tárolni. Használat
után pedig nem szükséges eltávolítani a megmaradt
tüzelőanyagot.

DigitalFan™ Control
With the push of a button, the digitally controlled fan
moves air flow from the hopper to the cooking chamber
and maintains desired cooking temperature.

DigitalFan vezérlés
Egyetlen gombnyomással szabályozhatja a
faszéntartályból a sütőtérbe áramló forró levegő
mennyiségét. A digitális vezérlés páratlanul pontos
hőmérsékletszabályozást tesz lehetővé.

Smoke + Sear Versatility
Reach 700°F in 15 minutes to grill, sear or roast, or 225°F
in 10 minutes for low + slow smoking. Includes reversible
cast-iron grates to smoke + sear.

Sokoldalú készülék: füstöléstől a grillezésig
A készülék 15 perc alatt eléri a pirításhoz tökéletes 370
°C fokot vagy fűtse fel a készüléket 10 perc alatt 110 °C-ra
a lassú tűzön való, hosszú ideig tartó ételkészítéshez. A
kétoldalú öntöttvas rostélyok füstöléshez és grillezéshez
egyaránt tökéletesek.

Foldaway™ Racks Foldaway rostélyok
A Foldaway melegítő és füstölő rácsok extra
sütőfelületet biztosítanak, a rozsdamentes acél elülső
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The FoldAway™ warming + smoking racks provide extra
cooking space, while the stainless steel front shelf
provides extra preparation space.

polcon pedig kényelmesen elfér minden, ami az ételek
előkészítéséhez és a sütéshez szükséges.

COOKING SPACE
800 sq. in.
HOPPER CAPACITY
16 lbs
WIDTH
55.1 in   140 cm
HEIGHT
50.9 in   129 cm
DEPTH
30.5 in   77 cm
COOKING SPACE
800 sq. in.
HOPPER CAPACITY
16 lbs

Méretek

Teljes sütő felület: 5161 cm²

Faszén tartály kapacitása: 7 kg

Szélesség: 140 cm

Magasság: 129 cm

Mélység: 77 cm

CAPACITY
Feed a Couple or a Crowd.

12
CHICKENS

6
RACKS OF RIBS

57
SAUSAGES

36
BURGERS

Kapacitás
Készítsen ínycsiklandó grill ételeket a párjának vagy akár
az egész szomszédságnak!

● 12 csirke
● 6 egész oldalas
● 57 grillkolbász
● 36 hamburgerhús

Masterbuilt® Lump Charcoal Bundle - 2 Pack and Fire
Starters

Masterbuilt faszén csomag – 2 zsák faszén és 1 doboz
begyújtó kocka

Lighting your charcoal grill just got easier with the
Masterbuilt Lump Charcoal Bundle. Masterbuilt Lump
Charcoal delivers a delicious charcoal flavor for low
temperature cooking and has the ability to reach high
temperatures quickly & consistently, while Masterbuilt
Fire Starters make start-up easier than ever and reduce
the time needed to reach your desired temperature.

Includes two 16 pound bags of 100% premium hardwood
and one 48-count box of pure paraffin wax fire starters

Ideal for Gravity Series™ grills and other charcoal
cooking

Faszén tüzelésű grilljének begyújtása gyerekjáték a
Masterbuilt faszénnel és a begyújtó kockával. A
Masterbuilt faszén ínycsiklandó füstös ízt kölcsönöz
ételeinek füstölés vagy alacsony hőfokon történő sütés
közben, de ha magas hőmérsékletre van szüksége, azt is
gyorsan és egyenletesen tudja biztosítani. A Masterbuilt
begyújtó kocka segítségével pedig gyors és egyszerű lesz
a faszén begyújtása és a kívánt hőmérséklet elérése.

A csomag két zsák Masterbuilt faszenet tartalmaz (2x7,2
kg) és egy doboz 48 darabos tiszta paraffin begyújtó
kockát.
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Light your charcoal grill with ease and enjoy optimal
charcoal flavor and performance

Tökéletes választás Masterbuilt Gravity sorozatú
készülékéhez vagy más faszenes grillhez.

Gyújtsa be gyorsan és egyszerűen faszenes grilljét a
Masterbuilt termékek segítségével és élvezze a tiszta,
ínycsiklandó ízeket!

Masterbuilt® Gravity Series™ 1050 Digital Charcoal Grill
+ Smoker Cover in Black

Gravity Series™ 1050 Digitális faszéntüzelésű grillsütő és
füstölő takaróponyva fekete színben

Protect your investment in your Masterbuilt® Gravity
Series™ 1050 Grill + Smoker from the sun, rain, sleet
and snow with this durable, water-resistant cover. We
crafted our Gravity Series™ cover with our most rugged
and water-resistant material that boasts UV additives to
prevent fading and extend the life of your cover. The
inside features an added PVC liner that prevents tearing
and double stitched seams to prevent leaking. The
adjustable draw string assists in keeping the cover in
place when installed.
Durable, double stitched seams to prevent leaking,
keeping your grill looking new and protected from the
elements

Added interior PVC liner that prevents tearing when
removing or putting the cover on the grill
UV additives that prevent fading of the cover and an
adjustable draw string to keep in place when grill is
covered
Compatible with the Gravity Series™ 1050 Digital
Charcoal Grill + Smoker by Masterbuilt®

Védje Gravity Series™ 1050 Digitális faszéntüzelésű
készülékét a tűző naptól, esőtől, hótól és jégtől a
tökéletesen illeszkedő, strapabíró és vízhatlan
Masterbuilt takaróponyvával. Gravity Series készülékeink
takaróponyváját a lehető legtartósabb vízhatlan
anyagból készítettük, mely egy speciális UV kezelésnek
köszönhetően hihetetlenül színtartó és strapabíró is
egyben. A takaróponyva belső oldalát PVC béléssel láttuk
el, mely megakadályozza a ponyva szakadását, a dupla
varrás pedig meggátolja az anyag varrás mentén történő
beázását. A szabályozható húzózsinór segítségével
egyszerűen és gyorsan helyezheti fel a takaróponyvát,
mely még a legzordabb időjárásban és a legnagyobb
szélben is tökéletesen megvédi Masterbuilt készülékét.
A belső PVC bélés megakadályozza az anyag
elszakadását, a speciális UV kezelésnek köszönhetően a
ponyva hosszú évekig makulátlan marad, a húzózsinór
pedig egyszerű felhelyezést biztosít.

A termék a Gravity Series™ 1050 Digitális faszéntüzelésű
grillsütő és füstölő készülékkel kompatibilis.

40-inch Digital Charcoal Smoker Digitális faszéntüzelésű füstölő (101 cm)

Become a Master.
The Masterbuilt® Digital Charcoal Smoker is the first of
its kind – smoked charcoal flavor with digital controls.
Set the temperature on the digital control panel or your
smart device and the DigitalFan™ maintains the desired
cooking temperature.

The charcoal tray holds 16lbs of briquette charcoal or
12lbs of lump charcoal for up to 13 hours. Master the art
of charcoal smoking with Masterbuilt.

Legyen Ön is a füstölés mestere!
A Masterbuilt digitális fatüzelésű füstölő igazi innováció,
nincs hozzá hasonló készülék a piacon. Állítsa be a kívánt
hőmérsékletet okoseszköze segítségével vagy egyszerűen
a készülék digitális vezérlőegységén és a DigitalFan
digitálisan vezérelt levegőszabályozó rendszer
gondoskodik a kívánt hőmérséklet eléréséről és
folyamatos fenntartásáról.
A faszén tartály 7 kg brikett vagy 5,5 kg faszén tárolására
alkalmas, mely akár 13 óra folyamatos működésre is
elegendő.
Legyen Ön is a füstölés mestere a Masterbuilt digitális
füstölővel!

Full of Features Tulajdonságok:
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Four racks for a total of 1,320 sq. in. of cooking space
Reaches 225F in 8 minutes or 400F in 17 minutes
DigitalFan™ minimizes heat fluctuations – maintains
temperature
Built-in meat probe thermometer for perfect results
every time
Place wood chunks in the charcoal tray to achieve
smoking flavor
Water bowl for added moisture
Includes swivel casters to easily move the smoker

● Négy rostély, melyek összesen több, mint 8515 cm²
füstölő felületet biztosítanak.
● 8 perc alatt fűt fel 110 °C-ra vagy akár 17 perc alatt 205
°C-ra.
● A DigitalFan digitálisan vezérelt levegőszabályozó
rendszer minimalizálja a hőmérsékletingadozást,
gondoskodik a kívánt hőmérséklet eléréséről és annak
folyamatos fenntartásáról.
● Helyezzen füstölőfa darabokat a faszén tartályba a még
füstösebb íz hatásért.
● Folyadéktartó tál a zaftos falatokért és extra ízekért
● Bolygósítható görgők a füstölő egyszerű
mozgathatóságáért

Capacity
Large capacity with four racks for a total of 1,320 sq-in of
cooking space.

Kapacitás
Nagy kapacitású füstölő, mely négy rostély tartalmaz:
összesen több, mint 8515 cm² teljes füstölő felület

Versatility
Temperature 225F in 8 minutes or 400F in 17 minutes.

Sokoldalú
8 perc alatt fűt fel 110 °C-ra vagy akár 17 perc alatt 205
°C-ra.

DigitalFan™ Control
With the push of a button, the digitally controlled fan
moves air flow to the cooking chamber to maintain
desired cooking temperature.

DigitalFan vezérlés
Egyetlen gombnyomással szabályozhatja a sütőtérbe
áramló forró levegő mennyiségét. A digitális vezérlés
páratlanul pontos hőmérsékletszabályozást tesz
lehetővé.

Perfect Temperature
Ability to have up to four meat probes (1 included) to
monitor your recipe.

Tökéletes hőmérséklet
Akár négy húshőmérőt is csatlakoztathat készülékéhez (a
csomag egy húshőmérőt tartalmaz), így pontosan
nyomon követheti minden készülő étel
maghőmérsékletét.
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