
SMOKEFIRE EPX4 STEALTH EDITION
Maak gerechten die je nooit voor mogelijk had gehouden in jouw achtertuin met de nieuwe, volledig zwarte SmokeFire pelletbarbecue. Schroeien
op 315°C, braden, stomen en zelfs roerbakken door het rooster te vervangen door het op maat gemaakte WEBER CRAFTED accessoires. Inclusief
grillverlichting in het deksel.

VERKOOPARGUMENTEN
Beste pelletgrill om te schroeien en te roken met een temperatuurbereik van 95-315°C

WEBER CRAFTED; breid uw menu uit met grillgerei op maat

Weber Connect smart grilling technologie

Diagnostische signaleringen via Weber Connect

Geïntegreerde verlichting voor grillen in het donker

Inclusief één vleessonde, capaciteit voor vier sondes

Porselein geëmailleerd deksel en kookpot

Roestvrijstalen Flavorizer Bars

Volledig zwarte afwerking voor een premium look & feel

Trechter met hoge capaciteit

Grote roestvrijstalen zijtafel met gereedschapshaken

Porselein geëmailleerde verwarmingsplaat

Zwaar stalen onderstel

Vier zwenkwielen (2 vergrendelbaar, 2 niet-vergrendelbaar)

PRODUCTINFORMATIE

 Pelletbarbecue 

 Grillrooster: 45 x 61 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 157 x 84 x 109 cm 

Afmeting deksel gesloten: 119 x 84 x 109 cm 

Gewicht: 70,50 kg 

Afmeting verpakking: 78 x 77 x 103 cm 

Gewicht incl. verpakking: 79,00 kg

Art.nr.: 22611504

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 2

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7192
Premium Barbecue Cover. Built for

SmokeFire EX4 Wood Fired Pellet Grill

18284
Cleaning Kit for Enamel Gas Grills

6763
Precision Barbecue Tongs & Spatula Set



SMOKEFIRE EPX6 STEALTH EDITION
Maak gerechten die je nooit voor mogelijk had gehouden in jouw achtertuin met de nieuwe, volledig zwarte SmokeFire pelletbarbecue. Schroeien
op 315°C, braden, stomen en zelfs roerbakken door het rooster te vervangen door het op maat gemaakte WEBER CRAFTED accessoires. Inclusief
grillverlichting in het deksel.

VERKOOPARGUMENTEN
Beste pelletgrill om te schroeien en te roken met een temperatuurbereik van 95-315°C

WEBER CRAFTED breid uw menu uit met grillgerei op maat

Weber Connect smart grilling technologie

Signaleringen via Weber Connect om uw vlees te controleren

Geïntegreerde verlichting voor grillen in het donker

Inclusief één vleessonde, capaciteit voor vier sondes

Porselein geëmailleerd deksel en kookpot

Roestvrijstalen Flavorizer Bars

Volledig zwarte afwerking voor een premium look & feel

Trechter met hoge capaciteit

Grote roestvrijstalen zijtafel met gereedschapshaken

Porselein geëmailleerde verwarmingsplaat

Zwaar stalen onderstel

Vier zwenkwielen (2 vergrendelbaar, 2 niet-vergrendelbaar)

PRODUCTINFORMATIE

 Pelletbarbecue 

 Grillrooster: 45 x 91 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 157 x 84 x 140 cm 

Afmeting deksel gesloten: 119 x 48 x 140 cm 

Gewicht: 83,50 kg 

Afmeting verpakking: 80 x 77 x 140 cm 

Gewicht incl. verpakking: 93,50 kg

Art.nr.: 23611504

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 2

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7193
Premium Barbecue Cover. Built for

SmokeFire EX6 Wood Fired Pellet Grill

18284
Cleaning Kit for Enamel Gas Grills

6763
Precision Barbecue Tongs & Spatula Set



SMOKEFIRE EX4 GBS PELLETBARBECUE
De innovatieve SmokeFire EX4 GBS houtgestookte pelletbarbecue is de enige barbecue die u nodig heeft om u in alles te specialiseren, van perfect
geschroeide steaks tot low & slow gerookte spareribs. De EX4 is perfect voor een familie van vier die houdt van dagelijks barbecueën en graag eens
durft te roken in het weekend.

VERKOOPARGUMENTEN
Het temperatuurbereik van 90-315°C maakt het mogelijk om zowel op hoge temperatuur te grillen als op lage, constante temperatuur te roken

De krachtige gelijkstroommotor zorgt voor een snelle voorverwarming

Zodra de temperatuur is ingesteld, houdt de motor automatisch de warmte vast, zonder dat u een vinger moet uitsteken

Uitgerust met Weber Connect, die u via uw smartphone vertelt wanneer de gerechten om te draaien, rusten en te serveren

Het Weber Clean Cook systeem zorgt voor schoon barbecueën – assen en vet worden opgevangen en zorgen voor een eenvoudige reiniging

Het zwaartekrachttoevoersysteem en de variabele snelheid van de vijzel voorkomen dat de vijzel komt vast te zitten, met als gevolg dat er
minder tijd voor onderhoud nodig is

Pellettank die een capaciteit van meer dan 9 kg houtpellets heeft – perfect om heel de dag te roken

Porselein geëmailleerde deksel en kuip die roest, scheuren of verbleken voorkomen – zodat uw barbecue nog jaren meegaat

Handige bijzettafels om schalen, kruiden en tools binnen handbereik te houden.

PRODUCTINFORMATIE

 Pelletbarbecue 

 Grillrooster: 45 x 61 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 157 x 84 x 109 cm 

Afmeting deksel gesloten: 119 x 84 x 109 cm 

Gewicht: 68,00 kg 

Afmeting verpakking: 79 x 76 x 110 cm 

Gewicht incl. verpakking: 70,30 kg

Art.nr.: 22511004

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 2

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7192
Premium Barbecue Cover. Built for

SmokeFire EX4 Wood Fired Pellet Grill

18284
Cleaning Kit for Enamel Gas Grills

6763
Precision Barbecue Tongs & Spatula Set



SMOKEFIRE EX6 GBS PELLETBARBECUE
De innovatieve SmokeFire EX6 GBS pelletbarbecue is dé barbecue die u nodig heeft om u in alles te specialiseren. De EX6 is een barbecue die
een heel leger kan voeden! De grote grillroosters bieden u veel flexibiliteit – het GBS-inzetstuk aan de ene kant waarbij u nog voldoende plaats hebt
om te grillen wat u maar wilt aan de andere kant.

VERKOOPARGUMENTEN
Het temperatuurbereik van 90-315°C maakt het mogelijk om zowel op hoge temperatuur te grillen als op lage, constante temperatuur te roken

De krachtige gelijkstroommotor zorgt voor een snelle voorverwarming

Zodra de temperatuur is ingesteld, houdt de motor automatisch de warmte vast, zonder dat u een vinger moet uitsteken

Uitgerust met Weber Connect, die u via uw smartphone vertelt wanneer de gerechten om te draaien, rusten en te serveren

Het Weber Clean Cook systeem zorgt voor schoon barbecueën – assen en vet worden opgevangen en zorgen voor een eenvoudige reiniging

Het zwaartekrachttoevoersysteem en de variabele snelheid van de vijzel voorkomen dat de vijzel komt vast te zitten, met als gevolg dat er
minder tijd voor onderhoud nodig is

Pellettank die een capaciteit van meer dan 9 kg houtpellets heeft – perfect om heel de dag te roken

Porselein geëmailleerde deksel en kuip die roest, scheuren of verbleken voorkomen – zodat uw barbecue nog jaren meegaat

Handige bijzettafels om schalen, kruiden en tools binnen handbereik te houden

PRODUCTINFORMATIE

 Pelletbarbecue 

 Grillrooster: 45 x 91 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 157 x 84 x 140 cm 

Afmeting deksel gesloten: 119 x 48 x 140 cm 

Gewicht: 76,00 kg 

Afmeting verpakking: 79 x 77 x 140 cm 

Gewicht incl. verpakking: 79,50 kg

Art.nr.: 23511004

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 2

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7193
Premium Barbecue Cover. Built for

SmokeFire EX6 Wood Fired Pellet Grill

18284
Cleaning Kit for Enamel Gas Grills

6763
Precision Barbecue Tongs & Spatula Set


	SMOKEFIRE EPX4 STEALTH EDITION
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7192 Premium Barbecue Cover. Built for SmokeFire EX4 Wood Fired Pellet Grill
	18284 Cleaning Kit for Enamel Gas Grills
	6763 Precision Barbecue Tongs & Spatula Set


	SMOKEFIRE EPX6 STEALTH EDITION
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7193 Premium Barbecue Cover. Built for SmokeFire EX6 Wood Fired Pellet Grill
	18284 Cleaning Kit for Enamel Gas Grills
	6763 Precision Barbecue Tongs & Spatula Set


	SMOKEFIRE EX4 GBS PELLETBARBECUE
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7192 Premium Barbecue Cover. Built for SmokeFire EX4 Wood Fired Pellet Grill
	18284 Cleaning Kit for Enamel Gas Grills
	6763 Precision Barbecue Tongs & Spatula Set


	SMOKEFIRE EX6 GBS PELLETBARBECUE
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7193 Premium Barbecue Cover. Built for SmokeFire EX6 Wood Fired Pellet Grill
	18284 Cleaning Kit for Enamel Gas Grills
	6763 Precision Barbecue Tongs & Spatula Set



