
Uchovejte chuť zavakuováním ve sklenicích
Všechny dobroty, které nestihnete sníst, si nyní můžete šetrným způsobem 
uchovat na později. Jednoduše je vložte do speciálních sklenic nebo sáčků a 
zavakuujte na maximum v naší vakuovací zásuvce. Jídlo a suroviny si udrží 
svou chuť i cenné látky. 

Udělejte dojem se sous vide
Naučte se připravovat jídlo jako v luxusní restauraci a začněte vařit ve vakuu. 
S pmocí vakuovací zásuvky připravíte křehké a šťavnaté steaky, potraviny si 
udrží vlhkost a jejich chuť bude intenzivnější. 

Naloženo do deseti minut
Díky naší vakuovací zásuvce již nemusíte své jídlo 
nechávat naložené hodiny a hodiny, abyste dosáhli 
požadovaného výsledku. Stisknutím tlačítka vakuovač 
namarinuje vaše jídlo ze méně než deset minut. 
Marináda se doslova vtlačí do masa, chutě se uzamkou 
a budou výraznější. 

Vakuování udrží potraviny déle čerstvé
Užívejte si čerstvých potravin ještě déle díky naší vakuovací zásuvce. 
Odstraněním veškerého vzduchu ze sáčku vydrží potraviny uvnitř delší dobu 
než při běžném skladování. U některých surovin můžete jejich životnost 
prodloužit až trojnásobně. To znamená méně plýtvání a větší výběr při vaření. 

Vaření ve vakuu zlepší chuť a udrží vlhkost 
Objevte tajemství dokonalých chutí a zkuste doma vařit 
ve vakuu. Naše vakuovací zásuvky vysají všechen 
vzduch, a tím uzamknou vlhkost, aby se během vaření 
nikam neztratila. Vaše jídlo si zachová svou texturu, 
intenzivní chuť i živiny.

Uzavřete chuť ve vakuu, ať se neztratí
Vakuová zásuvka 900 vám umožňuje popustit uzdu vaší kreativitě a 
experimentovat doma s vakuovým vařením. Naše vakuovače se snadno 
používají a jsou kompatibilní se všemi standardními potravinovými sáčky na 
trhu. Tím vám umožňují snadnou přípravu šťavnatých steaků a chutné 
zeleniny. 

Specifikace a benefity

Vakuovací zásuvka
KBV4X
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Barva Black/Stainless steel with 
antifingerprint

Vnitřní objem (l) 8
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 139x560x550
Rozměry VxŠxH (mm) 72x408x276
Napájecí napětí (V) 220/240
EAN kód produktu 7332543660209
Produktové číslo pro partnery KR

Technická specifikace
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