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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Wyciskarka posiada blokadę przed urucho-
mieniem nieprawidłowo złożonego urządzenia oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dla 
stabilności pracy zamontowano antypoślizgowe nóżki. Wyciskarka wolnoobrotowa OPTIMUM 
jest prosta w obsłudze i łatwa w czyszczeniu!

Solidna i wytrzymała - posiada obudowę ze stali szlachetnej oraz filtr i sitko ze stali 
nierdzewnej wzmocnione pierścieniem z żywic. 
W zestawie znajdują się dwa pojemniki: jednolitrowy pojemnik na sok 
i jednolitrowy na miąższ

Blokada kapania soku - to praktyczna zatyczka - korek niekapek, który umożliwia zatrzymanie 
soku w maszynie i zapobiega kapaniu. Jeżeli Twój pojemnik na sok jest pełny bez trudu możesz 
zamknąć zatyczkę, aby podstawić kolejne naczynie!

Funkcja biegu wstecznego – REWERS. Wyciskarka jest wyposażona w tryb pracy wstecz-
nej, który przydaje się przy twardych warzywach. Jest to funkcja, która pozwala przesunąć 
owoce lub warzywa w przypadku ich zablokowania w urządzeniu. Zablokowany element 
zostanie wtedy wycofany, a Ty możesz kontynuować wyciskanie soku.

Duża moc 400W - umożliwia wyciskanie soku nawet z twardych owoców i warzyw. Sok ze świeżej 
marchwi czy buraków czerwonych to pestka. Pracując powoli wyciskarka jest bardziej efektywna 
i wydajna -  wyciśniesz znacznie więcej zdrowego soku niż w przypadku tradycyjnych sokowirówek. 
Niskie obroty zapewniają więcej wartości odżywczych w soku, ale także cichą pracę urządzenia.

Wolnoobrotowy system wyciskania – wyciskarka pracuje z prędkością ok. 60-80 obrotów 
na minutę. Dzięki unikalnej technologii z przekładnią ślimakową, która zgniata, miażdży i 
przeciera produkty składniki są wyciskane powoli bez generowania ciepła. Zastosowanie 
tej technologii sprawia, że sok się nie przegrzewa, a przez to nie traci cennych witamin i 
mikroelementów, a co więcej zachowuje wszystkie wartości odżywcze znajdujące się w 
świeżych warzywach, owocach, ziołach. Wyciskarka doskonale sobie radzi także z warzy-
wami liściastymi takimi jak szpinak, jarmuż czy seler naciowy.
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Soki w nurcie slow!
Pyszne soki własnej pPyszne soki własnej produkcji? Teraz to dziecinnie proste! Wyciskarka wolnoobroto-
wa OPTMIUM jest idealna do wyciskania soków z warzyw, owoców, ziół – 100% 
soku, a w nim ukryte całe bogactwo witamin i błonnika. Superwydajna, wolnoobroto-
wa praca silnika zapewnia precyzyjne i efektywne wyciskanie, a dzięki temu, że silnik 
się nie nagrzewa zawartość witamin i substancji odżywczych w soku jest znacznie 
większa w porównaniu do tradycyjnych sokowirówek. Dzięki mocnemu i cichemu 
silnikowi 400W wyciskarka poradzi sobie nawet z twardymi owocami i warzywami 
wyciskając z nich to, co najlepsze. Zdrowe soki jako podstawa zbilansowanej diety!


