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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

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.

Moc aż 520 W, suszarka świetnie poradzi sobie zarówno z większymi jak i mniejszymi pro-
duktami spożywczymi. Szybko i skutecznie suszy grzyby, zioła, owoce i warzywa zachowu-
jąc ich wszystkie walory smakowe i odżywcze.

Efektywny system suszenia poprzez cyrkulację ciepłego powietrza pomiędzy sitami. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu ciepłe powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całym urządzeniu, na 
wszystkich poziomach suszarki. Produkty są równomiernie suszone w optymalnych warunkach 
temperaturowych, zostaje z nich usunięty nadmiar wody bez zmian smaku i aromatu.

Płynna regulacja temperatury w zakresie 40 -70ºC, którą ustawisz za pomocą dekoracyj-
nego, podświetlanego na niebiesko pokrętła, ułatwia dobór temperatury suszenia. Zacho-
waj na dłużej świeży smak i aromat produktów!

Przeźroczyste sita oraz pokrywa pozwalają obserwować stan żywności i proces suszenia bez 
jego przerywania i obniżania temperatury suszenia. Możesz je myć w zmywarce.

5 sit do suszenia o wymiarach 32 x 32 cm, wysokości 31 mm może pomieścić produkty 
spożywcze o wadze ok. 1 kg każde. Kompaktowa, ale pojemna. W zależności od ilości i 
wielkości suszonych produktów możesz zastosować od 1 do 5 sit jednocześnie. Wielowar-
stwowe ustawienie umożliwia jednorazowe wysuszenie większej ilości produktu, oszczę-
dzając Twój czas.
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Zachowaj smak na dłużej!
Suszenie żywności to jedna z najstarszych, naturalnych metod pozwalająca na ich 
długie przechowywanie. W nowoczesnej suszarce spożywczej OPTIMUM możesz 
suszyć nie tylko grzyby, ale także warzywa, owoce, zioła i inne produkty spożywcze. 
Przygotujesz zdrowe, domowe przekąski bez konserwantów np. chipsy jabłkowe, 
bananowe. Miłośnicy ziołowych herbatek docenią zalety suszarki i stworzą własne bananowe. Miłośnicy ziołowych herbatek docenią zalety suszarki i stworzą własne 
kompozycje zdrowych mieszanek herbacianych.  A ogrodnicy przygotują ekologicz-
ne, suszone warzywa zachowując ich najcenniejsze wartości odżywcze. 
Suszenie w naszej suszarce to 100% kontroli nad tym, co suszysz i co jesz! 


