Dane aktualne na dzień: 18-02-2020 14:15

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/suszarka-spoz-5-sit-420-500w-czasomierz-68271-lund-p-16959.html

SUSZARKA SPOŻ. 5 SIT 420-500W
CZASOMIERZ 68271 LUND
Cena brutto

151,33 zł

Cena netto

123,03 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

68271

Kod producenta

68271

Kod EAN

5906083055164

Producent

Lund

Opis produktu
Opis produktu
Suszarka elektryczna LUND przeznaczona do suszenia produktów spożywczych: owoców, warzyw, grzybów, kwiatów, ziół,
mięs i ryb. Pozwala zachować wartości odżywcze i smakowe żywności, konserwując ją na okres kilku miesięcy. Dzięki
wbudowywanemu czasomierzowi, istnieje możliwość zaprogramowania suszenia między 0,5 a 19,5 godziny.

INFORMACJE
moc: 420-500 W, 220-240 V, 50-60 Hz
5 sit + pokrywka z uchwytem
przeźroczyste sita umożliwiają obserwację procesu suszenia
segmentowe, dwustronne ułożenie sit - możliwość ustawienia 2 wysokości sit - odstęp między sitami może wynieść 2
cm lub 4 cm
aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza należy ustawić wszystkie sita w odstępie 2 cm lub 4 cm. Nie należy
mieszać wysokości np. 2 – 2 – 4 – 4 – 2 cm
powierzchnia sit: 31 x 29,5 cm
regulacja temperatury - zakres od 35 °C do 70 °C (co 5 °C)
czasomierz - ustawienia czasu pracy od 0,5 h do 19,5 h (co 0,5h)
obręcz suszarki wykonana ze stali nierdzewnej
nóżki antypoślizgowe
system równomiernej cyrkulacji powietrza
intuicyjny, cyfrowy panel sterowania - włącznik, przyciski regulujące temperaturę i czas, przycisk ustawiający zmienną
- czas lub temperaturę
przewód: 120 cm
ochrona silnika przed przegrzaniem
maksymalny rozmiar urządzenia dla 5 sit: 34 x 31 x 32 cm (długość x szerokość x wysokość) - idealny do suszenia
także większych produktów.
minimalny rozmiar urządzenia dla 5 sit: 34 x 31 x 25 cm (długość x szerokość x wysokość) - idealny do
przechowywania

MOŻLIWOŚĆ SUSZENIA:

owoców
grzybów

oferta wa?na 3 dni

warzyw
kwiatów
ziół
mięs
i wielu innych produktów
ZALETY:
Jakość pracy - zagwarantowana dzięki mocnemu silnikowi 500 W, który zapewni szybkie nagrzanie oraz lepszą jakość
pracy urządzenia.
Pojemność - 5 sit pomieści dużą, ale i optymalną ilość suszonych produktów. Większa ilość pięter z reguły oznacza
gorszą jakość suszenia. Maksymalna wysokość pomiędzy sitami to aż 4 cm! Obracając sita na drugą stronę
oszczędzamy miejsce niezbędne do schowania suszarki.
Stabilność – produkt zawiera antypoślizgowe nóżki zapobiegające przemieszczaniu się urządzenia.
Wygląd - klasyczny, czarny kolor z elementami stali nierdzewnej i panelem LED pasuje do każdej kuchni.
Regulacja temperatury - możliwość ustawienia optymalnej temperatury do suszonych produktów. Szczegółowe
informacje na temat czasu i temperatury należy szukać w poradnikach. Owoce z reguły suszy się w temperaturze
około 60 °C, mięso 70 °C a warzywa 50 °C.
Regulacja czasu (timer) - możliwość ustawienia optymalnego czasu suszenia produktów. Urządzenie wyłączy się
automatycznie po ukończeniu pracy.

Dane techniczne
Numer indeksu
EAN
Marka
Napięcie [V]
Częstotliwość [Hz]
Moc [W]
Wymiary [dł. x szer. x wys.]

oferta wa?na 3 dni
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68271
5906083055164
Lund
220-240V
50-60
420-500W
34 x 31 x 32cm

