
BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá

EAN: 8590393260447 

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 7,36
Výška (cm): 34,00
Šířka (cm): 34,50
Hloubka (cm): 47,50

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 7,93
Výška (cm): 41,00
Šířka (cm): 55,00
Hloubka (cm): 38,00

SUŠIČKA POTRAVIN

Vital Air
ETA030290000

Zdravý způsob přípravy a konzervace potravin 
 
Vhodná pro sušení domácího ovoce, zeleniny, hub, 
masa (domácí „jerky“), ryb nebo bylinek a přípravu  
RAW stravy (např. Wrap placky, Celozrnné krekry, 
Domácí cereálie) 
 
9 sušicích sít (rozměr 36,5 x 29,4 cm) 
 
Teplota nastavitelná v rozsahu 30 – 70 °C  
 
Časovač 1 minuta – 40:59 hodin 

 
Tlačítkové ovládání s 2× LED displejem 
 
Konstrukce s rovnoměrným horizontálním 
prouděním teplého vzduchu v celé sušičce, 
technologie Air flow 
 
Úspora energie až 20 % a času až 30 %

OVOCE  
A ZELENINA

MASO  
JERKY RYBY

WRAP 
PLACKY

HOUBY  
A BYLINY

BIO  
JOGURT

RAW TYČINKY 
A KREKRY

•   Možnost sušení domácích těstovin, kynutí těsta, 
rozpékání pečiva

•   Sušicí plato pro drcené potraviny (např. bylinky)  
a pyré (pro přípravu wrap placek)

•   Praktický tvar a design

•   Spínač ON/OFF

•   Ochrana proti přehřátí

•  Nízká energetická spotřeba

•  Tichý chod   

•   Neprůsvitný plášť zabraňuje blednutí barev nebo 
odčerpávání živin z potravin působením denního 
světla 

•   Velmi rychlé sestavení, jednoduché ovládání  
a snadná údržba

•   Příkon 630 W
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Tlačítkové ovládání  
s 2x LED displejem pro snadné 

nastavení teploty a času
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