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“Kontrol Tower” Hing “Air Lift”

Alumiiniumist riiul “Divide & Conquer”

Kaaneklamber Söekorv

Ratastel alusraam Klaaskiudtihend

Tuhasahtel Termomeeter

AMP tulekolle Hüperboolne 
“SloRoller"

KERAAMILINE SÖEGRILL KAMADO JOE CLASSIC III 

Maailma tipp-kvaliteet! 
Parim hinna ja kvaliteedi suhe!  
Vaieldamatult parim valik keraamiliste grillide valdkonnas! 
Enimmüüdud Kamado Joe grilli UUS MUDEL! 

Revolutsiooniline uuendus: hüperboolse suitsukambri sisu “SloRoller", mis 
kasutab keerleva õhuvoolu tehnoloogiat — reguleerib kuumust ja suitsu. See on 
mõeldud toidu maitse ja tekstuuri täiustamiseks madalal/aeglasel küpseta-
misel (max 260 °C). See on kergesti vahetatav keraamilise soojusdeflektori 
vastu või üldse välja võtta kui soov grillida kõrgel kuumusel. Grillil on paksude 
seintega kuumakindel keraamiline korpus, mis lukustab suitsu ja niiskuse mis 
tahes temperatuuril. Uuendustena veel neljatasandiline multifunktsionaalne 
toiduvalmistussüsteem "Divide & Conquer" koos roostevabast terasest 
söekorviga, kuumakindlad/pulbervärvitud alumiiniumist küljeriiulid, hea 
kvaliteediga ilmastikukindel tsingitud terasest ratastega uudne alusraam, 
täiustatud mitme paneeliga keraamiline AMP tulekolle jne. 

Komplekti kuulub: 
• 18” (46 cm) keraamiline grillahi tsingitud terasest uudse alusraami ja 

lukustatavate ratastega 
• Patenteeritud hüperboolne suitsukamber "SloRoller" 
• Paindlikku küpsetamist võimaldav neljatasandiline süsteem "Divide & 

Conquer”, st sealhulgas 2 tk poolkuu keraamilised soojusdeflektorid ja  
2 tk roostevabaterasest (304) poolkuu-grillrestid 

• Kokkuklapitavad alumiiniumist külgmised riiulid ja polüuretaanist käepide 
• Patenteeritud väljatõmmatav roostevabaterasest (304) tuhasahtel 
• Alumiiniumist ilmastikukindel/ülitäpne ventilatsiooniava "Kontrol Tower” 
• Hing "Air Lift" (st vastukaaluga amordiga kaan) 
• AMP mitmepaneeliga tulekolle (viiest osast koosnev, mittepurunev) 
• Roostevabast terasest (304) söekorv (tagab veelgi ühtlasema hõõgumise) 
• Traatvõrguga kuumakindel klaaskiudtihend 
• Roostevabaterasest (304) kaanesulgemise klamber 
• Sisseehitatud termomeeter, grillresti tõstetangid, tuharoop 

Küpsetuspind:      Ø 46 cm, st 651 cm2 
Küpsetuspind koos laiendusrestiga:  1034 cm2 
     …kahe- / kolme restiga / laiendusega:  1291 cm2 / 1677 cm2 / 2320 cm2 
Kuumusvahemik:      80 – 400 °C (SloRoller max 260 °C) 
Kaal:         128 kg 
Mõõtmed:       119 (l) x 128 (k) x 77 (s) cm 

NB! Kamado Joe keraamilistele osadele kehtib piiratud eluaegne garantii 
(garantiitingimused: www.kamadojoe.com); sh keraamilistele plaatidele, 
soojusdeflektoritele ja pitsakividele 3 aastat; metall- ja malmosadele 5 aastat; 
termomeetrile ja tihenditele 1 aasta garantiid.


