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Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze! W suszarce został zamontowany bezpiecz-
nik termiczny zabezpieczający ją przed przegrzaniem, co czyni ją bezpieczną w użytkowaniu i 
jest gwarancją, że posłuży Ci na długie lata.

Regulacja temperatury w zakresie 40 -70ºC, umożliwia wybór odpowiedniej mocy suszenia w 
zależności od produktów. Ustawisz ją za pomocą dekoracyjnego, podświetlanego na niebiesko 
pokrętła. Wentylator i regulacja temperatury zapewniają wydajność pracy i równomierne susze-
nie owoców, warzyw i innych produktów spożywczych.

Moc aż 520 W, to optymalna moc, żeby szybko i skutecznie wysuszyć owoce, warzywa, 
grzyby, zioła zachowując ich wszystkie walory smakowe i odżywcze.

Efektywny system suszenia, to cyrkulacja ciepłego powietrza pomiędzy sitami. Dzięki zastoso-
waniu wentylatora rozprowadzającego ciepłe powietrze po całym urządzeniu, na wszystkich po-
ziomach suszarki produkty są równomiernie suszone w optymalnych warunkach temperaturo-
wych.

Przeźroczystość sit oraz pokrywy pozwala obserwować stopień wysuszenia bez jego 
przerywania i obniżania temperatury wewnątrz suszarki. Dla Twojej wygody sita oraz 
pokrywę możesz  myć w zmywarce.

4 pojemne, okrągłe sita do suszenia o średnicy 31 cm mogą pomieścić produkty spożywcze 
o wadze ok. 1 kg każde. Możesz zastosować od 1 do 4 sit jednocześnie. Wielowarstwowe 
ustawienie umożliwia jednorazowe wysuszenie większej ilości produktów.

Regulacja odstępu pomiędzy sitami na dwóch wysokościach: 2,5 lub 4,5 cm. Możesz 
suszyć małe i drobne produkty ale także większe np. kapelusze grzybów. Wystarczy obrócić 
sito, żeby zmienić jego wysokość. Kompaktowy rozmiar i możliwość złożenia suszarki to 
oszczędność miejsca w Twojej kuchni.
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Zdrowe przygotowywanie żywności w Twojej kuchni
Nowoczesna suszarka spożywcza Nowoczesna suszarka spożywcza OPTIMUM  to niezastąpione urządzenie dla 
wszystkich , którzy lubią zdrową żywność bez konserwantów i polepszaczy w swojej 
kuchni. Suszenie żywności to naturalny proces, który usuwa wilgoć z produktu, a jed-
nocześnie zachowuje ich smak i najcenniejsze wartości odżywcze. Idealna do przy-
gotowania suszonych owoców, warzyw, grzybów, ziół, mieszanek herbacianych. 
Susz to na co masz ochotę i delektuj się smakiem przez cały rok!


