
SUSZARKA DO ŻYWNOŚCI TOPDRY
model: 770B

Suszenie  to  najstarsza,  najpopularniejsza  i  w  pełni  naturalna  metoda
konserwowania  żywności. Pozwala  przedłużyć  termin  przydatności  do  spożycia
owoców, warzyw, grzybów, ziół itp., zachowując przy tym ich naturalny smak, kolor i
zapach, a przede wszystkim wartości odżywcze – suszona żywność zachowuje aż do
80% witamin! Suszarka do potraw pomoże Ci także przygotować zdrowe zakąski z
susonego mięsa i ryb, a nawet pyszne płatki śnadaniowe!

Elektryczna  suszarka  zapewnia  równomierne  suszenie  warzyw i  owoców za
pomocą cyrkulacji gorącego powietrza; do dyspozycji jest aż 7 tac, na których można
rozłożyć  produkty.  Przezroczysta  pokrywa  ułatwia  kontrolę  procesu  suszenia,  a
czytelny wyświetlacz LED wskaże aktualną temperaturę wewnątrz urządzenia.

Suszarka do potraw pozwoli Z dołączonej do produktu instrukcji dowiesz się, w jaki
sposób najlepiej suszyć poszczególne produkty, by móc cieszyć się z pysznych,
zdrowych i własnoręcznie przygotowanych przekąsek. 

Zalety:

 naturalna metoda konserwacji żywności
 równomierne suszenie produktów na aż 7 tacach (można myć je w zmywarce)
 prosta obsługa i cicha praca
 czytelny, cyfrowy wyświetlacz LED wskazujący temperaturę suszenia
 antypoślizgowe nóżki

DANE TECHNICZNE:

 moc: 350 W 
 zasilanie: 230 V, 50 Hz
 regulacja temperatury: 35 – 68°C
 timer: 1 – 48 h
 7 tac do suszenia
 średnica tacy: 30,5 cm
 długość kabla: ok. 105 cm

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



W jaki sposób powietrze krąży w urządzeniu?

Najcieplejsze  powietrze  krąży  bliżej  dolnych  warstw  urządzenia,  dlatego  dla
lepszego efektu warto co jakiś czas zamieniać ustawienie dolnych sit z górnymi. 

W jaki sposób układać suszone produkty?

Należy  pamiętać  o  równomiernym  rozłożeniu  suszonych  produktów.  Nie  należy
nakładać  ich  na  siebie,  jak  również  należy  zachować  niewielki  odstęp  pomiędzy
kawałkami produktów.

Czy w suszarce można również suszyć zioła?

Suszarka również nadaje się do suszenia ziół. Zaleca się suszenie ziół wyłącznie na
pierwszym  sicie  -  można  rozłożyć  pod  nimi  siateczkę  z  gazy.  Pozostałe  sita
podczas suszenia ziół powinny zostać puste.


