Prosty i bezpieczny sposób
na przedłużenie świeżości warzyw
i owoców przechowywanych w lodówce

Czy wiesz dlaczego warzywa i owoce się psują?
Nawet jeśli przechowujemy je w lodówce?

Dojrzewające warzywa i owoce wydzielają etylen.
To naturalny efekt starzenia się produktów. Etylen nie tylko przyspiesza dojrzewanie,
ale i gnicie. Niektóre warzywa i owoce wydzielają więcej etylenu niż inne, dlatego
uwalniany przez nie gaz może przyspieszać psucie się pozostałych produktów.
Należą do nich m.in.:
• brokuły

• marchewka

• ogórki

• arbuz

• kapusta

• kalafior

• bakłażan

• sałata

Ograniczanie działania etylenu na warzywa i owoce spowalnia proces ich
dojrzewania. Dzięki temu dłużej zachowają walory (smak, zapach i chrupkość)
charakterystyczne dla świeżych produktów.

E-Filter dla dłuższej świeżości
warzyw i owoców
Aby ograniczyć ilość zepsutego i wyrzucanego
jedzenia oraz koszty, Sharp poszerzył ofertę swoich
produktów o filtr pochłaniający etylen.
Chroni on świeże produkty przez zepsuciem.
Dotychczas filtry te były dostępne jedynie
w wybranych modelach chłodziarko-zamrażarek
marki Sharp.
Teraz można je dokupić niezależnie
i umieścić w szufladzie przeznaczonej
do przechowywania warzyw i owoców.
Pozycja montażowa filtra może się różnić w zależności
od konstrukcji komory na warzywa. W niektórych modelach
nie można zamocować filtra na ściance szuflady. W takim
przypadku można go po prostu umieścić w szufladzie.

Jak to działa? Naturalnie!

Technologia E-Filter ułatwia usuwanie gazu etylenowego.
Zamknięty w estetycznym opakowaniu filtr absorbuje etylen,
jednak nie pochłania prawdziwego zapachu warzywa i owoców.
Dzięki temu produkty pozostają bardzo długo świeże, mają naturalny
smak i odpowiednią chrupkość. Możemy je przechowywać o wiele
dłużej bez ryzyka, że zepsują się lub nie będą w smaku jak świeżo
zerwane z krzaka. Technologia usuwa dodatkowo nieprzyjemne
zapachy z komory na warzywa. Jest też szalenie wygodna w obsłudze.
Filtr się nie zużywa. Zgodnie z instrukcją obsługi wystarczy raz do roku
umieścić filtr w piekarniku rozgrzanym do temperatury 65 stopni
Celsjusza i wygrzać. Do jego czyszczenia nie używamy wody ani
detergentów. To inwestycja na lata!

E-Filter od Sharp jest całkowicie
bezpieczny w kontakcie z żywnością.
Nie wydziela zapachu, nie wpływa na smak produktów. Filtr został
zamknięty w małym, estetycznym opakowaniu, ułatwiającym
zawieszenie go na ściance szuflady, w której przechowujemy
warzywa i owoce. Dzięki temu nie zajmuje miejsca, nie przemieszcza
się i w zasadzie – nie zwraca uwagi podczas korzystania z szuflady.

Wyprodukowano dla:
Vestel Poland Spółka z o.o.,
ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Odwiedź nas na:
www.sharphome.eu

