
Uchovejte potraviny déle čerstvé!

Automatická funkce „Vacuum & Seal“
Tři jednoduché kroky, jak používat systém Vacupack Classic: naplňte sáček
a vložte jej otevřenou stranou do vakuovačky Vacupack Classic. Zavřete
víko a stiskněte tlačítko „Vacuum & Seal“. Otevřete víko a vyjměte vakuově
zabalené potraviny. A můžete vyrazit!

CLASSIC VT254
Automatická vakuová balička potravin do folie Tefal Classic

VT254070
VT254070  

 

 Zajistěte jediným stisknutím tlačítka díky vakuovačce Vacupack Classic čerstvost potravin. Automatický proces
„Vacuum & Seal“ probíhá ve třech jednoduchých krocích: Naplňte sáček a vložte jej otevřenou stranou do
vakuovačky Vacupack Classic. Zavřete víko a stiskněte tlačítko „Vacuum & Seal“. Otevřete víko a vyjměte vakuově
zabalené potraviny. A můžete vyrazit! Součástí vakuovačky je 18 sáčků (10 ks o velikosti 22x30 cm a 8 ks
o velikosti 28x35 cm).  
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Další obrázky produktu

VÝHODY PRODUKTU

Včetně 18 sáčků
Začněte používat vakuovačku s 18 sáčky ve dvou různých velikostech – 10 kusů o rozměrech
22 x 30 cm a 8 kusů o rozměrech 28 x 35 cm.  

Snadné skladování
Úložný prostor na napájecí kabel v zadní části a možnost vertikální polohy na kuchyňské lince
pro úsporu prostoru.

Moderní vzhled
Lesklé černé provedení se skvěle hodí do vaší moderní kuchyně.

Funkce „Seal Only“
Vakuovačka Vacupack Classic je vybavena funkcí „Seal Only“, která umožňuje zatavit v případě
potřeby jakýkoliv sáček.  

Funkce Stop
Umožňuje odsávání vzduchu kdykoliv zrušit.

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon 130 W

Barvy Lesklá černá

[Automatic "Vacuum & Seal"] ANO

["Seal only" function] ANO

["Stop" function] ANO

[Panel control] [Mechanical]

[Bag size compatible] 30 cm

[Sealing lenght] 31 cm

[Sealing width] 1 cm

Příslušenství 10 ks velikosti 22x30 cm a 8 ks velikosti 28x35 cm

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000036047

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3016661148910
EAN UC : 3016661148910

2 20 7 140
C20 : 2 970
C40 : 5 940
HQ4 : 6 680

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 370 x 150 x 74 (mm) 375 x 100 x 205 (MM) 390 x 215 x 225 (MM) 1 200 x 800 x 1 720 (MM)

Hmotnost 1.22 (kg) 2,05 (KG) 4,1 (KG) 287 (KG)


