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1852, Dobbelt
komfur/gasblus, 2
Blus, 2.5 kW - 1 Stk.
BL342978
Vejl.pris

1.121,00 kr. Vejl.pris
1.121,00 kr. 986,00 kr.

Short Description
Kombineret komfur og grill! 1852s dobbeltkomfur er en super kombination af almindelige kogeplader og grill, som gør det muligt at lave gourmetmåltider
overalt! Komfuret har to separate brændere, som drives af to separate gasflasker. Brænderne har store flammespredere, som fordeler varmen godt og
sikrer en jævn stegning. Den høje effekt på hele 2500 watt pr. blus gør, at vandet koger meget hurtigt, og at du kan opnå den perfekte skorpe på bøfferne.
Kedelstøtterne har gode riller, som holder gryderne sikkert på plads. Den medfølgende grillplade dækker begge brændere og er perfekt til stegning af kød,
fisk og grøntsager. Non-stick belægning forhindrer mad i at sætte sig fast og gør rengøringen nem. Grillpladen bliver varm og klar til grill umiddelbart efter
optænding. Minikøkkenet leveres i en praktisk kuffert, som gør det nemt at tage med på sejltur, camping eller en tur i skoven. Den er nem at starte, takket
være den integrerede piezotænder, som tænder gassen med et snuptag. Gasblusset bruges sammen med 2 Butan gasflasker, som varenr. 1094710 - én til
hver kogeplade. Gasflasker medfølger ikke. Funktioner: • Maksimal effekt: 2 x 2,5 kW • Gasforbrug: cirka 360 g/t • Brænd i cirka 80 minutter ved fuld kraft
(2 x 220 grams butangasflasker) • Piezo tænding • Dobbelt tryk sikkerhedsventil. 1. udløser gasboks, 2. gasforsyning er lukket. • CE godkendt efter de
seneste regelændringer. • Mål, komfur m/grillplade: 62,5 x 28 x 13 cm (LxBxH) • Mål, grillplade: 45 x 34 cm • Mål, kasse: 64 x 31 x 13,5 cm (LxBxH) • Vægt:
4,5 kg (inklusiv kuffert og grillplade) • Hovedmateriale: Rustfrit stål
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Additional Information
Mærke:

1852 Marine

Produkt:

Gaskomfur

Enhed:

1stk.
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