
Sušička ovoce digitální 500 W 

SO2050 

1. Rovnoměrné sušení bez nutnosti prohazování plat 

2. Plato na sušení ovocných placek, tyčinek a krekrů 

3. Elegantní design 

 

Rozšířený popisek 

Sušení po celý rok 

Sušení je jednou z nejšetrnějších metod uchování potravin a 
můžete ho využívat po celý rok. V létě a na podzim jednoduše 
zpracujete úrodu ze zahrádky a houby. Po zbytek roku 
můžete využít na sušení bylinek, květin, masa nebo 
domácích těstovin. Využít se dá i k výrobě chutných pamlsků 
pro domácí mazlíčky. 

Nerezová plata 

Výhodou nerezových plat je, že se po zapnutí sušičky nahřívají 
a tím urychlují proces sušení. Zároveň jsou odolnější oproti 
platům plastovým. Výsuvná plata vám usnadní kontrolu 
sušených potravin. Nemusíte celou sušičku rozebírat, abyste 
zkontrolovali i spodní patro. 



 

Údržba bez starostí 

Už vás nebude přecházet chuť na zdravé křížaly z jablek, 
švestek či hrušek, kvůli nepohodlnému a zdlouhavému mytí 
sušících plat. Nerezová plata můžete mýt v myčce nádobí, 
takže nemusíte trávit čas jejich údržbou.  

 

Jednoduchá obsluha 

Obsluha sušičky SO2050 je díky digitálnímu ovládání velmi 

jednoduchá a intuitivní. Dle vaší aktuální potřeby a druhu 

sušených potravin zvolíte teplotu od 35 do 70 °C . Pokud 

nechcete neustále kontrolovat čas, kdy je potřeba sušičku 

vypnout, zvolte požadovanou délku sušení pomocí časovače. Po 

uplynutí zvolené doby se sušička sama vypne. 

 

Rovnoměrnost zaručena 

Jednotlivá plata nemusíte během sušení prohazovat. Díky 

rovnoměrnému horizontálnímu proudění vzduchu docílíte 

dokonalého výsledku bez starostí.  

 

 

Univerzální využití 

Součástí sušičky SO2050 je praktický vyjímatelný tác. 

Díky jeho umístění ve spodním patře sušičky zachytí 

veškeré drobky, které propadnou jednotlivými platy 

během sušení. Zároveň lze použít na přípravu 

domácích ovocných placek, tyčinek nebo krekrů 

přesně podle vaší chuti. Fantazii se meze nekladou.  

 

Technické parametry: 

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

Plynulé nastavení teploty sušení na 35 – 70°C 

Elegantní design 



6 sušících nerezových plat 

Univerzální tác  

Možnost dokoupení bylinkového plata 

Digitální ovládání 

Rovnoměrné sušení bez nutnosti prohazování plat 

Časovač: 30 min. – 19,5 h 

Sušící plocha: 0,6 m2 

Pojistka proti přehřátí 

Rozměr plata: 33 x 30 cm 

Tichý provoz: max. 60 dB 

Barva: bílá  

Příkon: 420 – 500 W 

 


