
Årets julegave til manden i huset – 100 % trådløst stegetermometer 
 

 
 

Opnå perfekte stegetemperaturer hver gang med Witt by CookPerfect Wireless stegetermometer – 
markedets mest præcise stegetermometer, hvor hele seks sensorer måler temperaturen i kødet samt den 
omgivende lufttemperatur. 
 
Drømmen om det helt trådløse stegetermometer er endelig gået i opfyldelse med Witt by CookPerfect. Det elegante 
og stilrene stegetermometer i kombination med den tilhørende dansksprogede app, guider dig hele vejen til det 
perfekte resultat. Du indstiller nemt, om du ønsker dit kød rødt, rosa eller gennemstegt, og med appens innovative 
timerfunktioner, kan du endda sikre dig, at kød, kartofler og grøntsager er færdigt præcist på samme tid.  
Voila – så er der serveret… 
 
Witt by CookPerfect stegetermometer: 
 
• Kødnålen er udstyret med 6 sensorer, 5 der måler temperaturen i kødet, samt 1 der måler den omgivende 

lufttemperatur. 
• Appen fortæller kødnålen, hvordan du ønsker det færdige resultat: rare (rødt), medium (rosa) eller well done 

(gennemstegt). 
• Sensorerne i kødnålen måler således det varmeste punkt i kødet og det ”koldeste” punkt. Derved kan kødnålen 

fortælle præcist, hvornår maden vil være færdig. Den sjette sensor sidder i håndtaget og måler 
lufttemperaturen. 

• Lufttemperaturalarmen angiver HI/LO temperatur, hvilket er perfekt, når der grilles under låg. 
• Stegetiden udregnes ud fra kernetemperatur, lufttemperatur og angivet resultat (rødt/rosa/gennemstegt). 

Appen udregner dermed, hvornår maden vil være færdigstegt. Løfter du således på grillens låg eller åbner 
ovnlågen i en længere periode, vil appen udregne et nyt sluttidspunkt. 

• Alarmen i appen kan indstilles som en påmindelse, der fortæller, hvornår du skal gå i gang med at tilberede 
tilbehøret, for at alt maden bliver færdigt på samme tid. Du kan naturligvis også få de gængse statusser og 
overblik over hele tilberedningsprocessen. 

• Wi-Fi indbygget i opladeren. Signalet sendes via Bluetooth direkte til kødnålen. Det betyder, at du via cloud-
funktionen opnår ubegrænset rækkevidde. 



Vidste du, at de fleste stegetermometre måler kun temperaturen på kølnålens spids? Får du ikke placeret spidsen 
nøjagtigt i midten eller på det tykkeste sted, risikerer du over- eller undertilberedt kød. Med Witt by CookPerfect 
Wireless får du perfekte resultater hver gang! 
 
Witt by CookPerfect Wireless stegetermometer, Vejl. udsalgspris: DKK 999,-  (tilgængelig midt november) 
 
Link til highres. billeder: https://we.tl/t-WBr1o7GT0r 
 
For mere information om Witt by CookPerfect Wireless stegetermometer:  https://witt.zone/witt/cookperfect-
intelligent-stegetermometer/  
 
For yderligere information kontaktes: 
 
Christina Vang Hansen 
Product manager Witt SDA / Teministeriet 
Mail: cvh@witt.dk 
Tlf: +45 92 43 80 62 
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