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Grillaaminen SmokeFire-puupellettigrilleillä paranee
entisestään uuden ohjelmistopäivityksen myötä
Syyskylmän saapuessa on kätevää ohjata grilliä suoraan kotisohvalta. Weber® SmokeFire -puupellettigrillit
paranevat entisestään uuden ohjelmistopäivityksen myötä, joka mahdollistaa lämpötilansäädön etäältä, SmokeBoost-toiminnon sekä grillin etäsammutuksen.
Weber® SmokeFire -puupellettigrillit tarjoavat monipuolisia grillielämyksiä. Integroidun Weber Connect -teknologian avulla ruokien grillaaminen ei ole koskaan
ollut helpompaa. Se on älypuhelimeesi yksityiskohtaisia ohjeita antava grillausopas, joka ilmoittaa mm. milloin pihvisi tulee kääntää tai milloin se on valmis
syötäväksi. Grillausopas toimii ilmaisen Weber Connect -mobiilisovelluksen
avulla, jolla voi ohjata SmokeFire -puupellettigrillien kaikkia toimintoja. Uuden
päivityksen avulla grillaaminen Weber Connect -teknologian avulla sujuu entistä paremmin. Päivitys sisältää uusia toimintoja, kuten lämpötilansäädön etäältä,
SmokeBoost-toiminnon sekä grillin etäsammutuksen.
SmokeBoost
Uuden SmokeBoost-toiminnon avulla voi lisätä ruokiin lisää herkullista savun
makua! Kun SmokeBoost-toiminto valitaan grillauksen alussa, puu kytee alhaisella lämmöllä ja lisää enemmän savun aromia ja makua.
Lämpötilansäätö etäältä
Grillin lämpötilaa voi nyt säätää esimerkiksi keittiöstä tai kotisohvalta Weber
Connect -sovelluksen avulla. Grilliä ei tarvitse jatkuvasti vahtia, sillä sovellus ilmoittaa, kun on aika kääntää pihvi tai säätää lämpötilaa.

Päivitetyn Weber Connect -sovelluksen avulla grillaaja voit nyt säätää SmokeFire-grillin lämpötilaa ja
sammuttaa sen mistä tahansa!

Grillin etäsammutus
Grillin etäsammutus helpottaa asioiden tekemistä samanaikaisesti. Kuten
lämpötilansäätö etäältä, grillin voi nyt sammuttaa sovelluksen avulla jälkiruokaa
tehdessä tai pöytää kattaessa.
Uudet toiminnot voi ottaa käyttöön päivittämällä Weber Connect -sovelluksen.
SmokeFire-puupellettigrillejä on saatavilla hyvinvarustetuilta jälleenmyyjiltä ja
osoitteessa weber.com.

Kaipaatko lisätietoa tai kuvauslainoja? Ota yhteyttä:

Uusi SmokeBoost-toiminto lisää grilliruokaan voimakkaamman savun, puulla grillatun aromin.

Tiina Ahteela, Weber-Stephen Nordic, 0400 159 569, tahteela@weberstephen.com
Laura Lindström, PerPR, 0400 889 372, laura@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa perpr.fi
Weberin historia alkoi grillauksen kotimaasta Yhdysvalloista, jossa ensimmäinen pallogrilli näki päivänvalon 1952. Ensin pallogrilli valtasi Yhdysvallat,
ja sitä mukaa kun valikoimaan lisättiin kaasugrilli, sähkögrilli ja erilaisia tarvikkeita, toimintaa laajennettiin muihin maihin. Weber-Stephen Nordic sai
alkunsa Tanskassa vuonna 1990, ja Yhdysvalloissa toimiva emoyhtiö Weber-Stephen Product perustI Pohjoismaihin tytäryhtiön nimeltä Weber Scandinavia vuonna 2000. Toiminta levisi Tanskasta ensin Norjaan, ja vuonna 2004 myös Suomeen ja Baltian maihin, jolloin yrityksen nimeksi muutettiin
Weber-Stephen Nordic.
www.weber.com

