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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Bezpieczeństwo użytkowania - w suszarce został zamontowany bezpiecznik termiczny zabez-
pieczający ją przed przegrzaniem, który wyłączy ją w razie potrzeby. Twoje bezpieczeństwo 
jest dla nas najważniejsze!

Wygoda - przeźroczyste sita oraz pokrywa pozwalają obserwować stopień wysuszenia bez 
jego przerywania i obniżania temperatury wewnątrz suszarki. Kompaktowy rozmiar i możli-
wość złożenia suszarki to oszczędność miejsca w Twojej kuchni.

Perforowane sita - poprzez cyrkulację ciepłego powietrza pomiędzy sitami z produktów usunięty 
zostanie nadmiar wody bez zmiany smaku i aromatu. Dzięki takiemu rozwiązaniu na wszystkich 
poziomach suszarki produkty są równomiernie suszone w optymalnych warunkach temperaturo-
wych.

Łatwa obsługa - elektroniczne sterowanie.Czytelny, intuicyjny panel z wyświetla-
czem LED, który pozwala zaprogramować pracę urządzenia. Obsługa jest bardzo 
prosta, wystarczy ustawić parametry suszenia:

Czas - regulacja w zakresie od 1 do 48 godzin z funkcją automatycznego wyłącze-
nia pozwala na ustawienie zakończenia pracy suszarki.

Temperaturę - regulacja w zakresie 40 -70ºC, umożliwia wybór intensywności su-
szenia w zależności od produktów.  

Dobierając odpowiednie parametry suszenia produkty zachowują świeżość i wszyst-
kie najcenniejsze walory odżywcze. 

Duża powierzchnia suszenia - 4 okrągłe sita do suszenia o średnicy 31 cm 
z regulacją wysokości: 2,5 lub 4,5 cm umożliwią jednorazowe wysuszenie 
większej ilości produktów.

Duża moc 520 W - to optymalna moc, aby efektywnie suszyć owoce, warzywa, grzyby, zioła 
zachowując ich wszystkie wartości odżywcze i smakowe konserwując je na okres kilku 
miesięcy. Samodzielnie wysuszone produkty to zdrowa żywność dla Ciebie i Twojej rodziny!
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Naturalny smak i aromat suszonych produktów!
Nowoczesna, z elektronicznym sterowaniem suszarka spożywcza OPTIMUM 
powinna się znaleźć w kuchni każdego sympatyka zdrowego żywienia. 
To niezastąpione urządzenie dla wszystkich, którzy lubią żywność bez 
konserwantów i sztucznych składników w swojej kuchni. Jest nie tylko łatwa 
w użyciu, ale też bardw użyciu, ale też bardzo funkcjonalna. Możesz przygotować zdrowe przekąski np. 
chipsy z polskich jabłek czy chrupiące ziarna słonecznika lub dyni. Stworzysz 
własne kompozycje herbatek owocowych lub ziołowych np. z rumianku, melisy czy 
mięty. Dzięki niej możesz się delektować przez cały rok naturalnym smakiem 
i aromatem suszonych warzyw, owoców, grzybów i ziół.
Susz to, co lubisz i jak lubisz!


