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Wyciskarka Artnico SX-90
+sito +mincer +taca sreb
Cena

389,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

007162

Moc

150W

Typ wyciskarki

Pionowa

Opis produktu
Nowa jakość w Twojej kuchni:
Wyciskarka wolnoobrotowa do owoców i warzyw Artnico jest urzeczywistnieniem nowej jakości w Twojej kuchni. To owoc
kilkuletniej pracy sztabu projektantów, którym udało się zamknąć najnowsze rozwiązania technologiczne w nowoczesnej,
stylowej obudowie. Sprawdź i przekonaj się osobiście, ile potrafi to niewielkie urządzenie.

Nowoczesny design
Artnico to nie tylko nowoczesność w ujęciu technologicznym – to także fantastyczny design, który łączy w sobie klasyczną
stylistykę z nutką futurystycznego szaleństwa. Zbudowana z ekologicznych materiałów o zwiększonej wytrzymałości
wyciskarka stoi w jednym szeregu z innymi produktami klasy premium. Wygląd wyciskarki ArtNico SX-90 sprawi, że uczynisz z
niej stały eksponat w swojej kuchni.

Technologiczna ekstraklasa
Przy tworzeniu naszej wyciskarki nie poszliśmy na żadne kompromisy – wykorzystano wyłącznie najwyższej jakości materiały,
oraz najbardziej innowacyjne spośród dostępnych technologii.

Wałek
Wałek ślimakowy, czyli serce systemu wyciskania na wolnych
obrotach, jest wykonany z ekologicznych materiałów, które nie
przyczyniają się do degradowania składników odżywczych
zawartych w soku. Otrzymujemy 100% nierozcieńczonego,
świeżego ekstraktu o naturalnym smaku i wartościach
odżywczych.
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Mocny, długowieczny silnik
Jeśli wałek ślimakowy jest sercem Artnico SX-90, to jej płucami
niewątpliwie jest niezwykle wydajny silnik, który pracuje w
technologii wolnoobrotowej. Ten fakt ma kolosalne znaczenie
dla jakości soku – wolno obracający się silnik nie wytwarza
ciepła, które przyczynia się do utleniania i niszczenia cennych
witamin jeszcze w procesie produkcji. Wpływa to także
korzystnie na żywotność mechanizmu, który zużywa się wolniej
od tradycyjnych silników znanych z innych wyciskarek.

Precyzyjne sito
Domowy sok z wyciskarki, poza tym, że obowiązkowo musi być
zdrowy i pożywny, powinien także być smaczny i wyglądać
apetycznie. W Artnico SX-90 zadba o to precyzyjne sitko,
wykonane – podobnie jak ślimak – z ekologicznych materiałów.
Doskonale oddziela klarowny i jednorodny sok od resztek, czyli
tzw. suchej pulpy, którą zawsze można wykorzystać do
dekoracji ciast i deserów

Zatyczka wypływu soku
Dzięki zastosowaniu zatyczki wypływu soku możliwe jest
wyciskanie ekstraktu z różnych produktów i zlewanie go do
pojemnika, w którym następuje mieszanie. Dopiero po wyjęciu
zatyczki sok przelewany jest do szklanki – daje to lepszą
kontrolę nad proporcjami i smakiem soku.

Resztki wyciśniętych owoców i warzyw
Produktem ubocznym wyciskanego soku jest sucha owocowa
pulpa. Choć ilość resztek powstałych w wyniku pracy Artnico
SX-90 jest minimalna, to jednak można je produktywnie
wykorzystać. Wspomniana pulpa jest zupełnie sucha, ale
zachowuje swój naturalny aromat i witaminy, dlatego
doskonale nadaje się do dekoracji i doprawiana pysznych ciast
i deserów.

Funkcja REVERSE
Artnico SX-90 została wyposażona w funkcję REVERSE, czyli po
prostu możliwość chwilowego przejścia na obroty wsteczne. Jej
przydatność można docenić szczególnie w momencie, gdy zbyt
duży bądź zbyt twardy produkt zablokuje silnik i uniemożliwi
dalszą pracę. Wtedy przy pomocy funkcji Reverse produkt
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zostaje „wypchnięty” z powrotem do wylotu i natychmiast
można kontynuować pracę.

Prostota i szybkosc mycia
Charakterystyczną cechą Artnico SX-90 jest prostota mycia i konserwacji urządzenia. Wszystko odbywa się błyskawicznie i nie
wymaga żmudnego szorowania poszczególnych elementów oraz trudno dostępnych zakamarków. Wystarczy zablokować
wylot zatyczką wypływu soku, wlać ciepłą wodę i włączyć silnik, a wyciskarka sama wykona za nas pracę. W przypadku
manualnego czyszczenia trudności również są znikome - należy zdemontować poszczególne elementy i opłukać pod bieżącą
wodą – nic prostszego!

Koniec z przymusem krojenia owoców!
Artnico SX-90 została wyposażona w potężny silnik i szeroki otwór wlotowy – dzięki temu nie ma konieczności krojenia owoców
i warzyw przed wyciskaniem. Do wlotu możemy wrzucać nawet całe owoce, a wszystko załatwia za nas pracujący na wolnych
obrotach ślimak. Przy projektowaniu naszej wyciskarki zrezygnowaliśmy też z wykorzystania wewnętrznych ostrzy, które co
prawda potrafią szybko zmniejszyć objętość produktu, ale równie szybko się nagrzewają, negatywnie wpływając na witaminy i
minerały zawarte w soku.

Zdrowe soki z większą ilością witamin i enzymów
Podsumujmy raz jeszcze korzyści płynące z wyciskania soku w wyciskarce wolnoobrotowej Artnico SX-90: ślimak pracujący na
wolnych obrotach i fakt, że nie zastosowano szybkotnących noży do cięcia produktów na małe kawałki, pozwalają wydzielać
minimalne ilości ciepła. Dzięki temu sok zachowuje maksimum witamin i wartości odżywczych które nie ulegają degradacji w
procesie ekstrakcji. Dziecinnie prosty jest również montaż i demontaż (zajmuje mniej niż 60 sekund), a co za tym idzie –
ogólna konserwacja. Pracę uprzyjemnia też szereg przydatnych udogodnień, takich jak przycisk REVERSE czy zatyczka
wypływu soku.
Wszystko po to, aby cieszyć się zdrowym, pełnowartościowym ekstraktem. W czasach, kiedy świat pędzi bez wytchnienia soki
z wyciskarki Artnico pozwalają złapać niezbędną porcję Witamin i cały czas pozostawać w wysokiej dyspozycji. Są świetnym
uzupełnieniem diety sportowców, ale także zwykłych osób, które cenią sobie zdrowy tryb życia i szukają dodatkowego
doładowania przed trudami dnia codziennego. Są gęste, sycące, i orzeźwiające, więc z powodzeniem mogą być zdrowym
substytutem jednego z codziennych posiłków. Art Nico to sztuka zdrowego życia. Sprawi, że na nowo odkryjesz przyjemność z
robienia własnego, domowego soku.

Nie marnuj resztek
Pozostała po wyciśniętym soku pulpa, to nic innego jak miazga powstała ze zgniecionych owoców i warzyw. Ponieważ i ona nie
jest pozbawiona cennych wartości odżywczych, można ją wykorzystać na wiele sposobów. Poniżej prezentujemy kilka
możliwości jej wykorzystania, zarówno do eksperymentów kulinarnych, jak i do przygotowania kosmetyków. Warto więc
korzystać z potencjału drzemiącego w tych – tylko na pozór – bezużytecznych resztkach.
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Oryginalny mincer do wyciskarki Artnico (w zestawie)
Mincer kompatybilny jest zarówno z modelem SX-80 jak i SX-90. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, w tym z
tworzywa BPA Free. Kupując mincer Artnico na nowo odkryjesz możliwości swojej wyciskarki.

Producent: Artnico
Rodzaj: Mincer
Materiał Tworzywo: BPA Free
Kompatybilność: Artnico SX-80, Artnico SX-90

Sito do musów do wyciskarki Artnico (w zestawie)
Dzięki nowemu situ do wyciskarki Arnico możesz przygotować nie tylko odżywcze smoothies na bazie owoców czy warzyw, ale
także doskonałe musy nadające charakter wielu deserom czy ketchup pozbawiony konserwantów. Sito kompatybilne jest
zarówno z modelem SX-80 jak i z modelem SX-90. Wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, w tym z tworzywa BPA Free.
Kupując sito do musów Artnico na nowo odkryjesz możliwości swojej wyciskarki.

Producent: Artnico
Rodzaj: Sito do musów
Materiał: Tworzywo BPA Free
Kompatybilność: Artnico SX-80, Artnico SX-90

Taca z sitem do wyciskarki Artnico (w zestawie)
Oryginalna taca z sitem do wyciskarki Artnico umożliwiająca rozrzedzenie wypływającego soku, poprzez nałożenie jej na
pojemnik. Taca kompatybilna jest zarówno z modelem SX-80 jak i z modelem SX-90. Wykonana jest z wysokiej jakości
materiałów, w tym z tworzywa BPA Free. Kupując tacę z sitem Artnico na nowo odkryjesz możliwości swojej wyciskarki.

Producent: Artnico
Rodzaj: Taca z sitem
Materiał Tworzywo: BPA Free
Kompatybilność: Artnico SX-80, Artnico SX-90

Napięcie
Częstotliwosć
Moc
Czas pracy ciąglej
Wielkosc otworu
Funkcja Reverse
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AC 220-240 V
50/60Hz
150W
20 minut
80 mm
Tak

Typ

Wolnoobrotowa

Wyciskarka Artnic SX-90
Pojemnik na sok
Pojemnik na pulpę
Szczoteczka do szczenia
Mincer
Sito do musów
Taca z sitem
Instrukcja obsługi
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