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Wireless  
paistolämpömittari

Lihaneula on varustettu viisi sensorilla, jotka mittaavat sekä lihan että 
ympäröivän ilman lämpötilaa

Sovellus kertoo lihaneulalle, minkälaista lopputulosta toivot: rare (punainen), 
medium (vaaleanpunainen) tai well done (läpikypsä). 

Lihaneulan sensorit mittaavat lihan lämpimimmän ja kylmimmän kohdan. 
Näin lihaneula voi kertoa tarkasti, milloin ruoka tulee olemaan valmista. 
Viides sensori on sijoitettu kädensijaan, ja se mittaa ilman lämpötilaa. 

Hälyttää, jos paistolämpötila on liian korkea tai matala, mikä sopii täydellisesti 
kannen alla grillaamiseen.  

Paistoaika lasketaan sisälämpötilan, ilman lämpötilan ja toivotun 
lopputuloksen (rare/medium/well done) perusteella. Sovellus laskee tietojen 
avulla, milloin ruoka on valmista. Jos siis pidät grillin kantta tai uunin luukkua 
avoinna pidempiä aikoja, sovellus laskee uuden valmistumisajan. 

Sovelluksen muistutustoiminto kertoo sinulle, milloin sinun kannattaa alkaa 
valmistaa lisukkeita, jotta kaikki ruoka valmistuu samaan aikaan. Luonnollisesti 
voit myös saada yleisiä tilannepäivityksiä valmistusprosessin aikana. 

Latausasemassa on sisäänrakennettu Wi-Fi. Signaali lähetetään 
Bluetoothin avulla suoraan lihaneulaan. 
Se tarkoittaa sitä, että cloud-toiminnon avulla 
voit saavuttaa rajattoman kantavuuden. 

Saavuta täydellinen paistolämpötila 
joka kerta Witt by CookPerfect 
Wireless paistolämpömittarin avulla

100 % langaton, 
tuotteeseen kuuluu
sovellus

Markkinoiden tarkin paistolämpömittari:

5 sensoria mittaa lämpötilaa sekä lihassa että 
ympäröivässä ilmassa. 
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Wireless  
paistolämpömittari

Markkinoiden tarkin paistolämpömittari:
5 sensoria mittaa lämpötilaa sekä lihassa että ympäröivässä 
ilmassa. 

Täydellinen lopputulos joka kerta: 
5 erillistä sensoria kertovat sinulle etukäteen, 
milloin ruoka tulee olemaan valmista!

• Langaton lihaneula, jossa on 5 sensoria ja sisäänrakennettu Wi-Fi 
  - mittaa sekä lihan että ympäröivän ilman lämpötilan tarkasti

• Hälyttää, jos paistolämpötila on liian korkea tai matala

• Sovellus kertoo sinulle etukäteen, milloin ruoka tulee olemaan valmista

• Tilannepäivityksiä valmistusprosessin aikana. 
   Käytä muistutus-toimintoa ja aseta hälytys, jotta perunat ja patonki 
   valmistuvat samaan aikaan

• Käyttöaika per lataus: jopa 16 tuntia. Automaattinen lataus lihaneulan 
   ollessa latausasemassa. 

• Sovelluksen kielet: DK, SV, NL, DE, EN (lisää tulossa)

• Bluetooth-kantavuus jopa 120 metriä 

• Cloud-toiminto- rajaton kantavuus, jotta voit seurata ruoan 
   valmistumista missä tahansa 

• Ylimääräisiä lihaneuloja on saatavilla: Witt by CookPerfect Wireless Sensor 

Useimmat paistolämpömittarit mittaavat 
lämpötilaa ainoastaan lihaneulan kärjessä. 
Jos et sijoita lihaneulan kärkeä täsmälleen 
lihan keskelle tai sen paksuimpaan 
kohtaan, saatat tulla yli- tai 
alipaistaneeksesi lihan.  

Witt by CookPerfect Wireless- 
paistolämpömittari takaa 
täydellisen lopputuloksen 
joka kerta! 
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