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Älykkäät Weber Genesis® ja Spirit -kaasugrillit
Weberin suositut Genesis®- ja Spirit-kaasugrillisarjat täydentyvät uusilla, Weber Connect™ -älyteknologialla varustetuilla
grillimalleilla. Älygrilli vapauttaa aikaa muuhun, sillä ruoanvalmistusta voi seurata suoraan älypuhelimesta ja kypsennyksen aikana voi tehdä muita askareita. Herkullista ja maukasta grilliruokaa älykkään grillausteknologian avulla – joka kerta.
Älykkäät kaasugrillit tarjoavat uusia grillauselämyksiä tekemällä ruoanlaitosta
helpompaa ja hauskempaa kuin koskaan aiemmin. Grillaus ei enää aiheuta
huolta, sillä kannen alla kypsyvän ruoan valmistumista voi seurata reaaliajassa kotisohvalta tai keittiöstä. Olipa kyseessä kokenut tai aloitteleva grillaaja,
sopivat nämä grillimallit kaikille, jotka pitävät grillaamisesta. Lopputuloksena
on täydellisesti grillattua ruokaa. Limited edition -sarjan uutuuksina ovat
Genesis® II EX-315 ja Genesis® II EX-335 sekä Spirit EPX-315 ja Spirit EPX325S -mallit, joissa on integroitu Weber Connect -älyteknologia.
Tavaramerkkinäkin tunnettu emaloitu pinta ja muotoilu pysyvät ennallaan,
mutta älyteknologian lisäksi Genesis® EX -malleissa on valaistut säätönupit
ja kahvavalaisin. Spirit EPX-325S- ja Genesis® II EX-335 -malleissa on myös
uutuutena punainen Sear Zone -säätönuppi. Sear Zone on grillissä sijaitseva
korkean lämmon paistoalue, joka lämpenee muita alueita kuumemmaksi erittäin nopeasti. Tämä toiminto on täydellinen esimerkiksi pihvien paistoon.
Weber Connect™ -teknologian avulla Weber-älygrillit sopeutuvat kunkin
grillaajan yksilöllisiin mieltymyksiin. Grilli yhdistetään *Bluetoothin avulla

Uudet Weber-älygrillit täydentävät suosittuja Genesis®- ja
Spirit-kaasugrillisarjoja. Uutena toimintona on integroitu Weber
Connect™ -teknologia, jonka avulla ruoan kypsymistä voi seurata
etänä.

ilmaiseen, iOS- ja Android-puhelimiin suunniteltuun Weber Connect™ -sovellukseen. Sovellukseen tulee ilmoituksia grillauksen eri vaiheista aina siihen,
kun on aika kääntää pihvit tai tarjoilla ruoka. Ilmoitukset perustuvat tarkkaan,
reaaliaikaiseen tietoon ruoan sisälämpötilasta. Luotettava WiFi-yhteys takaa
grillauksen jatkumisen ilman, että ruokaa tarvitsee vahtia. Näin ruoan voi laittaa grilliin jopa sillä välin, kun itse käy lenkillä, kaupassa tai seurustelee sisällä
vieraiden kanssa.
Pilvipalvelupohjainen Weber Connect™ -sovellus tarjoaa grillausohjeiden
lisäksi muita inspiroivia ideoita, lihanleikkuuohjeita sekä erilaisia reseptejä.
Sovellus kehittyy jatkuvasti ohjelmistopäivitysten avulla. Grillaajat voivat
käyttää Weber Connect™ -teknologiaa joko sovelluksen tai grillin sivupöytään
asennetun LED-näytön avulla.
Weber-älygrillit tulevat myyntiin keväällä 2021 hyvin varustelluille

Weber Connect™ -teknologiaa voi myös ohjata helposti sivupöydän LED-näytön kautta.

jälleenmyyjille ja weber.com.
*Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n, iOS Apple Inc:n ja Anroid Google LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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
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Genesis® II EX-335 GBS -älygrilli, 3264 cm2 (68 cm x 48 cm).
Valaistut säätönupit ja kahvavalaisin. Punainen Sear Zone -säätönuppi.
Hinta noin 1 889 euroa.

Genesis® II EX-315 GBS -älygrilli, 3264 cm2 (68 cm x 48 cm).
Valaistut säätönupit ja kahvavalaisin. Hinta noin 1 365 euroa.

Spirit EPX-325S GBS -älygrilli, 2745 cm2 (61 cm x 45 cm).
Punainen Sear Zone -säätönuppi. Hinta noin 1 155 euroa.

Spirit EPX-315 GBS -älygrilli, 2745 cm2 (61 cm x 45 cm).
Hinta noin 945 euroa.

Kaipaatko lisätietoa tai kuvauslainoja? Ota yhteyttä:
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
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