
Ponad 15 milionów 
sprzedanych
urządzeń AGD

Polska rma
Polski kapitał
Polska marka

Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Wygoda użytkowania:
• blokada kapania soku - zatyczka zapobiegająca kapaniu, której naciśnięcie umożliwia wy-
płynięcie soku, podniesienie blokuje wypływanie

Bezpieczeństwo użytkowania:
• blokada bezpieczeństwa,  dzięki niej niemożliwe jest włączenie nieprawidłowo złożonego 
urządzenia 
• zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączenie chroni silnik w przypadku 
przegrzania 

Pokrywa z przezroczystego, mocnego tworzywa - chroni przed pryskaniem soku oraz umożli-
wia kontrolowanie zapełnienia pojemnika na miąższ i odpadki. 

Dwa wygodne pojemniki - na sok o pojemności 0,5 litra oraz pojemnik na miąższ 1,5 litra.

Filtr i tarcza tnąca z najwyższej jakości stali nierdzewnej - idealnie ściera zarówno miękkie i twarde owoce i warzywa. 
Filtr zatrzymuje cząstki produktów, a do naczynia trafia jedynie aksamitny sok z mnóstwem witamin. 

Duży podajnik o szerokości 65 mm dzięki któremu możesz umieszczać w sokowirówce 
całe owoce i warzywa, bez konieczności ich krojenia -  jabłka, pomarańcze, marchew z 
łatwością przechodzą przez otwór i go nie blokują.

2 – stopniowa regulacja prędkości obrotów dla: 
      1 - miękkich owoców i warzyw takich jak: pomarańcze, kiwi, seler, pomidor 
      2 - twardych owoców i warzyw takich jak: jabłka, marchew, gruszki
Wybór dwóch prędkości zapewnia wyciskanie maksymalnej ilości soku.

Duża moc 600W – w mgnieniu oka wyciśniesz sok z owoców i warzyw, bez konieczności 
ich krojenia!
Pozwala na przygotowanie aksamitnego soku z jabłek, marchewek oraz innych warzyw i 
umieszczenie go w szklance lub dzbanku wprost z sokowirówki.

Wygodny
pojemnik

0,5 l

Pokrywa
z przezroczystego,
mocnego tworzywa

2– stopniowa 
regulacja 
prędkości 
obrotów

Duży podajnik 
o szerokości 65 mm

Zasmakuj świeżego i zdrowego soku dzięki poręcznej sokowirówce OPTIMUM!
Niewielki rozmiar,  duża moc, prostota obsługi oraz możliwość umycia w zmywarce 
to tylko część jej zalet. Dzięki szerokiemu, aż 65 mm, podajnikowi do owoców i 
warzyw nie musisz nawet kroić produktów, tylko bezpośrednio umieszczasz je w 
urządzeniu i po kilku sekundach w Twojej szklance pojawia się aksamitny sok.


