Zgrzewarka próżniowa FFS005x
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W zestawie

Łatwy mechanizm zamykania: na
zatrzask
3 poziomy prędkości
Pakowanie próżniowe i zgrzewanie
Funkcja zgrzewania
Funkcja odsysania
pulsacyjnego dla delikatnych
produktów Tryb pakowania
produktów wilgotnych/suchych
Schowek na rolkę i gilotyna
Złącze akcesoriów
Możliwość przechowywania w pionie
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•
•
•
•
•
•
•

5 worków o pojemności 0.94 l
5 worków o pojemności 3.78
1 wężyk do odsysania powietrza z
pojemników FoodSaver
1 folia do próżniowego pakowania
rolka 28cm x 3m
Słój do pakowania próżniowego
produktów sypkich
Instrukcja obsługi i Szybki start
Gwarancja

Zgrzewarka próżniowa FoodSaver® FFS005x stal nierdzewna


Utrzymuje świeżość i jakość jedzenia tak byś mógł
zredukować ilość marnowanych produktów.




Twoja żywność zachowa świeżość do 5 razy dłużej.
Łatwo zapakujesz mokre, suche lub delikatne produkty.
FoodSaver® jest liderem w kategorii próżniowego pakowania
produktów, oferującym urządzenia, dzięki którym Twoja
żywność pozostanie świeża do 5 razy dłużej.
Zgrzewarka próżniowa FFS005x pozwala zachować świeżość
i wysoką jakość artykułów
spożywczych, które nie tracą smaku i zapachu oraz nie wchłaniają innych aromatów. W odróżnieniu od
innych sposobów pakowania pozwala na dłuższe przechowywanie produktów spożywczych, a także
ochronę przed bakteriami. Odpowiednia do każdego rodzaju żywności włącznie z mięsem, warzywami,
owocami, sosami, zupami, artykułami suchymi, itd.
Obsługa urządzenia jest intuicyjna. Wystarczy użyć worka lub
folii, do której wkładamy produkt, następnie krawędź worka
wkładamy do tacki odciekowej, zamykamy wieko i włączamy
przycisk
próżniowy, po czym następuje wyssanie powietrza i
automatyczne
zgrzanie worka po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia. W
ten sposób uzyskujemy zapakowany produkt, który jest
gotowy do przechowywania.
FoodSaver FFS005x ma kompaktowy i ponadczasowy
design, dzięki czemu wygląda rewelacyjnie w każdej kuchni.
Wbudowany schowek na rolkę i gilotyna sprawiają, że
urządzenie jest uniwersalne. Urządzenie korzysta z dwóch
trybów pracy: do żywności mokrej lub suchej. Dodatkowy tryb
pulsacyjny ułatwia
pakowanie
produktów
delikatnych, Zgrzewarka jest
kompatybilna ze wszystkimi akcesoriami FoodSaver.

Dane techniczne
Moc: 140 W
Przepływ powietrza: 4,7 l/min
Ciśnienie pompy próżniowej: do -0,5 bar Ciśnienie próżni w worku: do -0,8 bar
Waga: 2,5 kg
Wymiar: 410 mm x 100 mm x 220 mm
Waga w opakowaniu:3,9 kg
Wymiar opakowania: 610 mm x 280 mm x 170 mm
Kod EAN: 5011773058070
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