
Sušička ovoce digitální 

SO1001 

1. Praktické rozměry 

2. Možnost nastavení vzdálenosti mezi sušícími platy 

3. Rovnoměrné a rychlé sušení 

 

Rozšířený popisek 

Sušení od jara do zimy 

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? Sušit můžete po celý rok téměř vše:  
ovoce, zeleninu, houby, bylinky nebo třeba květiny. V sušičce 
snadno vyrobíte i výborné pamlsky pro vaše domácí 
mazlíčky. 

 

Malá, ale výkonná 

Prostor v kuchyni není nafukovací, a tak se úspora místa vždy hodí. 
Díky své kompaktní velikosti a hranatému tvaru je tato sušička 
velmi skladná a šetří místo na Vaší kuchyňské lince.  



Univerzální nastavení plat 

Vzdálenost mezi jednotlivými platy si můžete přizpůsobit 
dle vaší aktuální potřeby. Záleží na způsobu sestavení. 
Pokud se vám např. některé ovoce do mezery mezi 
jednotlivými patry nevejde, jednoduše plato otočte o 
180°, čímž docílíte většího prostoru pro vaše pohodlné 
sušení. 

Jednoduché ovládání 

Sušička SO1001 je vybavena digitálním ovládání, praktickým 

časovačem až na 99 h a pojistkou proti přehřátí. Můžete si nejen 

pohodlně regulovat teplotu od 35 do 70 °C, ale navíc si nastavíte i 

čas, po který budete sušit. Už se vám nestane, že byste sušičku 

zapomněli včas vypnout, myslí totiž za vás. Po uplynutí nastavené 

doby sušení se sama vypne. 

 

Rovnoměrnost zaručena 

Dokonalý výsledek bez starostí. Díky integrovanému 

ventilátoru bude Vaše úroda nejen rychle, ale také 

rovnoměrně usušena, a to ve všech patrech sušičky. 

 

Technické parametry: 

Sušení ovoce, zeleniny, hub, bylin, květin  

Plynulé nastavení teploty sušení na 35 – 70°C 

Počet sušících plat: 5 transparentních + víko 

Nastavitelná vzdálenost mezi platy 

Digitální ovládání 

Přednastavený program: 70°C/10 h 

Rovnoměrné sušení  

Časovač: 30 min. – 99 h (po 30 min.) 

Sušící plocha: 0,3 m2 

Pojistka proti přehřátí 

Tichý provoz: max. 60 dB 

Rozměr plata: 28,5 x 20 x 1,5 cm  

Barva: bílá  

Příkon: 200 - 240 W 

 


