
Vakuová svářečka fólií Concept VA0050 

 
 

Pro suché i vlhké potraviny 
Vakuování potravin v dózách 

10 sáčků v balení 
 

 
 

Zachovejte čerstvost vašich potravin 
Vakuová svářečka fólií prodlouží životnost vašich potravin. Zamezí 
přístupu vzduchu, čímž zabraňuje ztrátě důležitých látek obsažených 
v potravinách a současně uchová jejich čerstvou chuť a aroma. Tímto 
způsobem skladování potravin zároveň šetříte místo ve vaší lednici i 
mrazáku.  Vakuování můžete využít také při přípravě sous-vide nebo pro 
urychlení marinace masa. Součástí balení je 10 sáčků a hadička 
k vakuování potravin v nádobách. 
 

 
 
Provozní režimy 
Vakuová svářečka nabízí 4 provozní režimy. Umožňuje vakuování 
suchých i vlhkých potravin a vakuování potravin v dózách.  Každá funkce 
má své vlastní tlačítko, takže ovládání je velmi jednoduché a intuitivní.  
 

 
 
 
Auto Vac/Cancel 
Touto funkcí spustíte automatické odsávání vzduchu a následné svaření 
sáčku. Zároveň můžete tímto tlačítkem okamžitě přerušit chod přístroje 
během provozu. 
 
 
 



 
 
Food 
Touto funkcí volíte mezi vakuováním suchých a vlhkých potravin. 
Svářečka je vybavena zásobníkem, do kterého je odvedena zbytková 
vlhkost.  

 
 
 
Canister 
Díky speciální hadičce můžete pomocí této funkce vakuovat potraviny 
v nádobách. Vzduch je odsán a kvalitní těsnění zabrání jeho zpětnému 
nasátí. Vaše potraviny tak budou perfektně chráněny před vlhkem. 
Vakuová svářečka VA0050 je plně kompatibilní se sadou dóz Concept 
VD8100. 
 
 

 
 
Pulse 
Tímto tlačítkem budete mít přesnou kontrolu nad odsáváním. Jeho 
stisknutím odsávání spustíte, uvolněním bude odsávání přerušeno. 
Můžete si tak přesně regulovat podtlak v sáčku. Tímto způsobem 
zamezíte např. rozmačkání křehkých potravin. 
 
 
 

 
 
Seal 
Slouží pro zatavení fólie. Během této funkce svářečka neodsává 
vzduch, pouze svaří sáček.   
 
 
 
 
 

Parametry: 
Automatické vakuování potravin 
PULSE funkce pro naprostou kontrolu nad vakuováním křehkých potravin 
Madlo pro snadnou manipulaci 
Volba suchých a vlhkých potravin 
Vyjímatelný zásobník pro zbytkovou vlhkost 
Protiskluzové nožičky 
Rozměr: 40 x 16 x 9 cm 
Podtlak: 0,7 bar 
Barva: černá 
Příkon: 110 W 
Napětí: 220 – 240 V 
 

Příslušenství: 
10 sáčků 20 x 30 cm 
Hadička k vakuování potravin v nádobách 
Řezací nůž 
 
Dokoupitelné příslušenství: 
Sada kulatých dóz pro vakuové skladování 3 ks VD8100 
Sada fólií pro vakuové balení 2 ks VB2203 
Sada fólií pro vakuové balení 2 ks VB2806 


