
Sušička ovoce 500 W Concept SO2041 digitální 
 

 

Elegantní kompaktní tvar 

Rovnoměrné sušení 

Forma na tyčinky 

 

 

Dostatek prostoru a velký výkon 

Překvapil vás letos nadbytek úrody? Nenechte se zaskočit a usušte ho. 

Sušička SO2041 s příkonem 500 W nabízí dostatečně velký prostor pro 

sušení. Stačí nakrájené potraviny rozložit na 7 transparentních plat, zvolit 

požadovanou teplotu a zapnout.  

 

 

Praktický hranatý tvar – pro lepší skladnost 

Prostor v kuchyni není nafukovací, a tak se úspora místa vždycky hodí. 

Díky svému hranatému tvaru je tato sušička velmi skladná a šetří místo na 

vaší kuchyňské lince. Obdélníková plata se navíc vejdou do myčky nádobí, 

takže nemusíte trávit čas jejich údržbou. 

 
Ovládání bez starostí 

Obsluhu sušičky SO2041 zvládne díky jednoduchému digitálnímu ovládání 

opravdu každý. Umožňuje regulaci teploty v rozmezí od 35 do 70 °C, přesně 

dle aktuální potřeby. Je vybavena časovačem, který lze nastavit až na 48 h, 

takže budete mít sušení plně pod kontrolou. Po uplynutí nastavené doby 

sušení se sušička sama vypne. 

 

Prodlužte život vašim potravinám 

Sušení je jedna z mála metod uchování potravin, při které nedochází ke ztrátě 

důležitých vitamínů a minerálů. Proč tedy neprodloužit životnost potravinám, 

kterých máme aktuálně nadbytek? Např. malá špetka voňavého houbového 

prášku ze sušených hub dokáže udělat s vaším jídlem doslova zázraky. Sušit 

můžete téměř vše, od ovoce, zeleniny, přes těstoviny, květiny a maso. 

V sušičce snadno vyrobíte i výborné pamlsky pro vaše domácí mazlíčky. 



 

Rovnoměrnost zaručena 
Integrovaný ventilátor se speciálně tvarovanými průduchy je zárukou 

dokonalého výsledku. Vaše úroda bude dokonale usušena, a to ve všech 

patrech sušičky. 

 

Mlsejte zdravě 

Připravte si doma müsli tyčinky přesně podle vaší chuti. Díky 

silikonové formě to bude hračka. Fantazii se meze nekladou a 

výsledek ocení celá rodina.  

 

 

Technické parametry: 

Sušení ovoce, zeleniny, hub, bylin, květin, ryb a těstovin 

Silikonová forma pro výrobu domácích müsli tyčinek 

Plynulé nastavení teploty sušení na 35 – 70°C 

Počet plat: 7 

Digitální ovládání 

Ventilátor pro rovnoměrné sušení 

Krok nastavení: po 10 minutách 

Časovač: 10 min. – 48 hodin 

Sušicí plocha: 0,7 m2 

Pojistka proti přehřátí 

Tichý provoz: 50 dB 

Rozměry plat: 39 x 26,5 x 2,5 cm 

Barva: šedá 

Příkon: 500 W 

 


