SPRZĘT AGD DO KUCHNI
ELEKTRYCZNE SUSZARKI DO GRZYBÓW,
OWOCÓW I WARZYW

www.basspolska.pl

ELEKTRYCZNA SUSZARKA
DO GRZYBÓW, OWOCÓW
I WARZYW

SPRZĘT AGD DO KUCHNI

DANE TECHNICZNE:
Moc: 250 W
Zakres temperatur: 35-70°C
Miejsce suszenia: sito/taca
Ilość sit/tac: 5
Regulacja wysokości sit/tac: NIE
Czasomierz: NIE
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: TAK
ZALETY:
• 5 wyjmowanych tac, które można ustawiać
jedną na drugiej
• Pokrywa zabezpieczająca przed owadami i kurzem
• Wykonana z tworzywa ekologicznego BPA free
• Kompaktowy rozmiar
• Cicha praca
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem umożliwia
przeprowadzenie długotrwałego procesu suszenia
• Umożliwia łatwe i skuteczne konserwowanie
żywności, zatrzymywanie smaku i zapachu
oraz wartości odżywczych suszonych produktów
• Pozwala delektować się smakiem suszonych
owoców, warzyw, grzybów i ziół przez cały rok,
bez konserwantów i sztucznych dodatków
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ELEKTRYCZNA SUSZARKA
DO GRZYBÓW, OWOCÓW
I WARZYW Z REGULACJĄ
WYSOKOŚCI TAC I CZASOMIERZEM

SPRZĘT AGD DO KUCHNI

DANE TECHNICZNE:
Moc: 250 W
Zakres temperatur: 35-70°C
Miejsce suszenia: sito/taca
Ilość sit/tac: 5
Regulacja wysokości sit/tac: TAK
Regulacja wysokości sit/tac w zakresie: 1.9 - 3.2 cm
Czasomierz: 1 godz. - 72 godz.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: TAK
ZALETY:
• Pięć wyjmowanych tac, których wysokość
można dowolnie regulować
• Wbudowany czasomierz daje możliwość ustawienia
optymalnego czasu suszenia produktów
• Wykonana z tworzywa ekologicznego BPA free
• Pokrywa zabezpieczająca przed owadami i kurzem
• Kompaktowy rozmiar
• Cicha praca
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem umożliwia
przeprowadzenie długotrwałego procesu suszenia
• Umożliwia łatwe i skuteczne konserwowanie
żywności, zatrzymywanie smaku i zapachu
oraz wartości odżywczych suszonych produktów
• Pozwala delektować się smakiem suszonych
owoców, warzyw, grzybów i ziół przez cały rok,
bez konserwantów i sztucznych dodatkówbez
konserwantów i sztucznych dodatków
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ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO GRZYBÓW,
OWOCÓW I WARZYW Z REGULACJĄ
WYSOKOŚCI TAC, CZASOMIERZEM
I PANELEM DOTYKOWYM

SPRZĘT AGD DO KUCHNI

DANE TECHNICZNE:
Moc: 300 W
Zakres temperatur: 35-70°C
Miejsce suszenia: sito/taca
Ilość sit/tac: 5
Regulacja wysokości sit/tac: TAK
Regulacja wysokości sit/tac w zakresie: 1.5 - 3.0 cm
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: TAK
Czasomierz: 30 min - 24 godz.
ZALETY:
• Pięć wyjmowanych tac, których wysokość
można dowolnie regulować
• Wbudowany czasomierz daje możliwość ustawienia
optymalnego czasu suszenia produktów
• Panel dotykowy ułatwia szybką regulację ustawień
• Wykonana z tworzywa ekologicznego BPA free
• Pokrywa zabezpieczająca przed owadami i kurzem
• Kompaktowy rozmiar
• Cicha praca
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem umożliwia
przeprowadzenie długotrwałego procesu suszenia
• Umożliwia łatwe i skuteczne konserwowanie
żywności, zatrzymywanie smaku i zapachu
oraz wartości odżywczych suszonych produktów
• Pozwala delektować się smakiem suszonych
owoców, warzyw, grzybów i ziół przez cały rok,
bez konserwantów i sztucznych dodatków
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Bass s.c.
Al. Krakowska 60
05-552 Mroków
tel. 22 735 2000
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