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Wyciskarka Sana EUJ-707
biała
Cena

1 670,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Z zaszczytem i pewną ekscytacją prezentujemy Państwu nową wyciskarkę Sana EUJ-707. Gościła ona na prestiżowych
targach innowacji - IFA 2013.
Jest ona dzieckiem współpracy dwóch największych marek w dziedzinie wyciskarek soku: amerykańskiej firmy Omega –
wieloletniego producenta wysokiej klasy wyciskarek soku oraz firmy Eujuicers lidera dystrybucji wyciskarek soku na rynku
europejskim. Dzięki uważanemu słuchaniu opinii użytkowników i wieloletniemu doświadczeniu możliwe było stworzenie
wyciskarki bliskiej ideałowi.
Wyciskarka do soków Sana EUJ-707 występuje w 3 efektownych wersjach kolorystycznych:
,
,
(kliknij, by
zobaczyć).
Co wyróżnia wyciskarkę Sana EUJ-707?
Duży otwór wsadowy pozwalający na wyciskanie soku z większych kawałków surowca, bez konieczności krojenia go na
drobne elementy. Pozwala to na oszczędność czasu. W większości przypadków wyciskarka nie wymaga asystowania jej
popychaczem. Dzięki czemu możemy zająć się innym zadaniem.
Jest to jedyna pozioma wyciskarka do soków, która wyposażona została w dwa typy sit jak i również wkład do mielenia .
Dlatego też przypadnie do gustu zarówno użytkownikom, którzy preferują klarowne soki z mniejszą zawartością
miąższu (dla nich przeznaczone jest sito z mniejszymi mikrootworami), oraz osobom preferującym sok bardziej gęsty, z
większą zawartością błonnika (mogą oni używać sita o większych otworach). Natomiast w przypadku, kiedy zapragniesz
zrobić mus, puree czy przecier lub po prostu zmielić jakikolwiek surowiec możesz użyć wkładu pełnego.
Jest to wyciskarka w pełni wszechstronna – doskonale radząca sobie z każdym gatunkiem zarówno owoców, warzyw,
jak i ziół.
Oto jej możliwości:
warzywa korzeniowe: buraki, ziemniaki, seler, korzeń pietruszki, marchew itp.,
warzywa liściowe: natka pietruszki, szpinak, cykoria, sałaty, roszponka itp.,
także inne warzywa: brokuły, cukinia, papryka, kalafior, ogórek itp.,
owoce ”typowo polskie”: jabłka, gruszki, śliwki, porzeczki, wiśnie itp.,
owoce egzotyczne: arbuzy, mango, granaty, melony, kiwi, ananasy itp.,
owoce cytrusowe: grejpfruty, pomarańcze, cytryny i limonki itp.,
owoce drobne i leśne: borówki, truskawki, maliny, poziomki, jagody, żurawina itp.,
zioła i inne: mięta, mniszek lekarski, pokrzywa, trawa pszeniczna i jęczmienna itp.,
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Sana EUJ-707 wyciska najwięcej soku z pośród wszystkich wyciskarek jednoślimakowch i sokowirówek. Pod względem
wydajności ustępuje jedynie wyciskarce dwuślimakowej Angel.
Wyciskarka do soków Sana wykorzystuje do wyciskania soku metodę kruszenia i miażdżenia materiału, przy niskich
obrotach. Uchodzi ona za najlepszą metodę wyciskania soków. Umożliwia ona wydobycie większej ilości cennych
substancji odżywczych z wyciskanych owoców i warzyw.
Dzięki zastosowaniu opisywanej powyżej technologii wolnoobrotowej (75obr./min.) uzyskany sok nie zostaje napowietrzony ani
podgrzany w procesie wyciskania (co jest stałym minusem sokowirówek). Dzięki temu proces utleniania i niszczenia
składników odżywczych został zminimalizowany, a wyciśnięty sok można dłużej przechować bez utraty cennych
wartości odżywczych (w lodówce nawet do 48 godzin).
Wiemy jak ważna dla wielu osób jest łatwa i prosta obsługa a zwłaszcza szybkie mycie urządzeń. Producent poświęcił
temu aspektowi dużą uwagę upraszczając budowę wyciskarki soku Sana, tak, aby nie posiadała zbędnych zakamarków, czy
nadmiernej ilości skomplikowanych elementów. Mycie wyciskarki Sana EUJ-707 to kwestia dosłownie około 3 minut!
Wyciskarkę Sana EUJ-707 zaprojektowano tak, aby była przydatna również w innych zastosowaniach. Możesz jej użyć do:

zrobienia mleczka sojowego, kokosowego albo migdałowego( ZOBACZ JAK

)
mielenia suszonych ziół i przypraw np. pieprzu, bazylii, papryki,
zrobienia pasztetu z gotowanego mięsa lub warzyw, w wersji dla wegetarianów,
robienia humusu poprzez zmielenie cieciorki, tahini lub tofu – mieląc soję,
zrobienia ćwikły lub chrzanu (świetnie zmieli chrzan i gotowane buraki),
mielenia maku na makowiec, sera na sernik,
zrobienia domowego ketchupu
zrobienia pysznych past do kanapek np. z łososia i twarożku,
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zrobienia mleczka kokosowego i wiórek kokosowych,
zrobienia masło orzechowego
( ZOBACZ JAK
)
zrobienia zdrowych i 100% naturalnych deserów i koktajli (na przykład poprzez zmielenie banana czy mango i dodanie
jogurtu lub białego sera).
przygotowania sorbetów i naturalnych lodów,
uformowania domowej roboty makaronu, o różnym kształcie np. spaghetti, linguini (ZOBACZ JAK
)
przygotowania zdrowych posiłków typu Gerber dla małych dzieci.

Wyciskarka Sana ma stosunkowo małe wymiary pozwalające zaoszczędzić miejsca na blacie kuchennym. Jej moduł
napędowy ma zaledwie 28cm długości i 18,5cm szerokości. Możemy go wygodnie chować do szafki kuchennej albo
ustawić na stałe na kuchennym blacie , a gdy będziemy chcieli użyć wyciskarki wystarczy dopiąć tylko część roboczą
(przedni korpus) o długości 14 cm.
Projektując wyciskarkę soku San EUJ-707 producent poświęcił szczególną uwagę jej wyglądowi. Ekskluzywna linia,
unikalna kolorystyka, piękny perłowy lakier urządzenia przykuwa wzrok. Możesz wybrać najładniejszą spośród trzech
wariantów kolorystycznych: chrom, czerwonym oraz biało-perłowym.
Nawet naczynia dołączone do wyciskarki soków Sana są najwyższej jakości. Zamiast plastikowych pojemników razem z
wyciskarką otrzymujemy wytrzymały i pojemny szklany dzban na sok oraz eleganckie, designerskie naczynie ze stali
nierdzewnej na miąższ.
Wyjątkowo cicha praca, niezakłócająca rozmów, czy słuchania radia. Dzięki zastosowaniu technologii wolnoobrotowej
wyciskarka soku działa zdecydowanie ciszej, niż sokowirówka. Dlatego można spokojnie używać urządzenia, kiedy inni śpią.
Wsteczny bieg – przydatny w przypadku, gdy wyciskarkę zablokuję większy bądź twardszy fragment surowca. Wystarczy
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wtedy przycisnąć bieg wsteczny na 2-3 sekundy i znów bieg do przodu.
Bazując na doświadczeniu z wielu lat, jak i innych zaprojektowanych wyciskarkach producent wprowadził szereg poprawek,
konstruując wyciskarkę z najwyższej jakości elementów, dając gwarancję niezawodności i wieloletniego działania .

Badania udokumentowały, że wyciskarka Sana EUJ-707 jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Żadna z jej części nie
zawiera Bisfenolu A.
Substancje użyte do produkcji wyciskarki posiadają certyfikaty FDA, gwarantujące ich neutralność i nietoksyczność w
kontakcie z produktami żywnościowymi.

Marka wyciskarek Sana zdobyła w tym roku dwie prestiżowe nagrody: tytuł "Dobra Marka 2016 - Jakość, Zaufanie,
Renoma" oraz "Laur Konsumenta 2016" w kategorii "wyciskarki do soków". Tytuły te przyznawane są najlepszym
markom w danym sektorze rynku, które wyróżniają się największym zaufaniem Klientów, jakością, wartością i
rozpoznawalnością.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Łatwość mycia: najłatwiejsza
Funkcje dodatkowe: tak
Dokładność wyciskania: duża
Klarowność soku: można regulować
Ile zajmuje miejsca na blacie: mało

Ocena użytkowa
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Wyciskarka soków Sana EUJ-707 była długo oczekiwanym projektem. Powstała dzięki kooperacji dwóch liderów w
dziedzinie produkcji i dystrybucji wyciskarek. Amerykańskiej firmy Omega, działającej na rynku od kilkudziesięciu lat oraz
europejskiej Eujuicers – naszego partnera. Efekt końcowy jest zdecydowanie godny podziwu i uznania.
Mówiąc ogólnie, Sana EUJ-707 jest niejako połączeniem zalet zarówno wyciskarek poziomych, jak i pionowych, z
dodatkowymi ulepszeniami.
Wzorując się na wyciskarkach pionowych zastosowano duży otwór wsadowy, dający możliwość włożenia do wyciskarki
większych kawałków surowca, bez konieczności krojenia go na drobne elementy . W większości przypadków przy
użytkowaniu wyciskarki nie ma konieczności używania popychacza. Dzięki temu wyciskanie jest mniej pracochłonne i
zajmuje mniej czasu.
Wyciskarka do soków Sana EUJ-707 wyposażona została w zamienne dwa sita, dzięki czemu możemy wyciskać dwa
rodzaje soków, zależnie od upodobań . Jedno sito z małymi mikrootworami, służy do wyciskania soków klarowniejszych
(jest najlepsze do warzyw korzeniowych i innych twardych surowców), drugie sito jest dla osób lubiących soki gęstsze
(najlepsze do wyciskania cytrusów i pomidorów).
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań moduł napędowy został zmniejszony, co pozwala wyciskarce zajmowaćmniej
miejsca, niemalże jak wyciskarki pionowe.
Wyciskarka soku Sana posiada także zalety wyciskarek poziomych, czyli przede wszystkim znacznie łatwiejszy proces
czyszczenia (prosta budowa, mało części) oraz wszechstronność, służy nie tylko do wyciskania soku, ale i mielenia,
homogenizacji, formowania makaronu. Ze względu na swoją budowę łatwiej radzi sobie z tak zwanymi warzywami
korzeniowymi np. selerem i marchwią oraz z warzywami liściastymi na przykład szpinakiem.
Producent poświęcił wiele uwagi projektowaniu wyciskarki Sana EUJ-707, dlatego też wyróżnia się ona solidniejszą
konstrukcją. Specjalnie użebrowane sito – w celu podniesienia jego wytrzymałości – zostało pozbawione wszelkich drobnych
elementów i uszczelek, które stanowiły słaby punkt u wyciskarek pionowych.
Już od pierwszych testów zdecydowaliśmy się przyznać jej miano lidera wśród wyciskarek jednoślimakowych mając na
względzie zarówno takie parametry jak wydajność – ilość uzyskiwanego soku, łatwość czyszczenia i obsługi oraz
niezawodność.
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Specyfikacja
Kolor:
Inne dostępne kolory:
i
Technologia działania: wolnoobrotowa, pozioma
Prędkość (obrotów/min.): 75
Moc: 200 W
Tempo wyciskania soku: 1 litr / 4-5 minut
Napięcie: 220 - 230V (zgodne z polskim standardem)
Waga: 5,7 kg
Wymiary: 30 x 42/28 x 18,5 cm
Średnica otworu wsadowego: 4,5 x 4 cm
Gwarancja: 10 lat silnik/5lat części
Instrukcja obsługi:w języku polskim
Limit czasu pracy ciągłej: max 30 minut
Zastosowanie: tylko do użytku domowego
Funkcje dodatkowe: mieli, homogenizuje, robi musy, przeciery, puree, formuje makaron
Serwis i części zamienne - Klientom zapewniamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz możliwość
dokupienia wszystkich części zamiennych i akcesoriów.
Nie zawiera Bisfenolu A

Zdjęcie 3D
Wyposażenie
W zestawie z wyciskarką Sana EUJ-707 znajduje się:
sito o mniejszych otworach (do klarowniejszych soków),
sito o większych otworach (do musów),
wkład pełny (do mielenia i homogenizacji),
szklany, litrowy dzban na sok,
stalowe naczynie na odpady,
końcówki do formowania makaronu (4szt.),
popychacz,
szczotka do czyszczenia,
sito zewnętrzne,
instrukcja obsługi w j.polskim.
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