
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

Instrukcja obsługi

WORKI PRÓŻNIOWE VACS 
Zestaw worków do przechowywania żywności  
z automatycznym uszczelnieniem próżniowym.



2 - PL

Szanowni Państwo,

gratulujemy zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce. 
Jesteśmy przekonani, że dokonali Państwo dobrego wyboru.

Prosimy, aby Państwo z uwagą zapoznali się z instrukcją. Sugerujemy też zacho-
wanie jej na przyszłość. 

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy  
o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,

Philipiak Milano 

Worki próżniowe VACS służą do przechowywania żywności surowej jak i prze-
tworzonej oraz do gotowania metodą sous-vide czyli gotowaniem w próżni.  
To obecnie bardzo popularna technika gotowania mięs, ryb oraz innych pro-
duktów spożywczych, zamkniętych wcześniej szczelnie (próżniowo) w plasti-
kowej torebce w kąpieli wodnej lub parowej (w piecu) o stosunkowo niskiej 
temperaturze, która nigdy nie przekracza 100°C (a nawet 90˚C). 

Worki wykonane są z bezpiecznego dla zdrowia tworzywa sztucznego   
(poliamidu PA i polietylenu PE) wolnego od BPA. Przeznaczone do kontaktu  
z żywnością są bezzapachowe i bezsmakowe. Dzięki wysokiej trwałości  
nadają się do przechowywania w zamrażarce, używania w kuchence mikro- 
falowej czy mycia w zmywarce.

UWAGA: Worki próżniowe VACS marki Philipiak można używać wielokrotnie.

Użytkowanie
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1. Włóż żywność do woreczka próżniowego VACS.

2. Zablokuj zamek dociskając go rękami i sprawdź czy jest szczelnie zamknięty.

3. Umieść worek na płaskiej powierzchni i wygładź obszar wentyla próżniowego.

4.  Przyłóż dyszę pompy elektrycznej do wentyla próżniowego, a następnie 
mocno dociśnij do worka.

5.  Uruchom pompkę elektryczną, aby wydobyć powietrze z worka w celu uzy-
skania próżni.

 

Elementy zestawu:

- worek próżniowy VACS 21x22 cm (5 sztuk) 

- worek próżniowy VACS 20x25 cm (5 sztuk)

- worek próżniowy VACS 25x28 cm (5 sztuk)

- worek próżniowy VACS 25x35 cm (5 sztuk)

Uwaga: Zestaw worków próżniowych VACS nie zawiera pompki elektrycznej. 

Pompka jest elementem do zestawu pojemników próżniowych VACS.

Użytkowanie



Znak QC na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

Dystrybutor:
ICSD Philipiak Spółka Akcyjna Sp.K.

ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.


