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NIEUW | Princess electrische Vacuum Sealer Set 
Bewaar je eten tot 4 keer langer door snel & eenvoudig elektrisch te vacumeren! Ook 
niet onbelangrijk dat op deze manier de smaak en voedingsstoffen behouden blijven. 
Verspil minder eten en ondersteun het milieu met de Princess Handheld Vacuum 
Sealer set; verminder de plastic wegwerp zakjes en bakjes in huis. 

 
TILBURG, Nederland – ‘Meal prepping’ is helemaal 

hot op dit moment; bereid maaltijden vooraf en 

bewaar ze in kleine bakjes om het later te nuttigen. 

De nieuwe Vacuum Sealer Set van Princess sluit 

hier perfect op aan. Met de glazen bakjes en het 

bijbehorende elektrische pompje, zuig je eenvoudig 

de lucht weg van je maaltijd. Dit heeft tot gevolg dat 

niet alleen de smaak van je gerecht, maar ook de 

voedingsstoffen, beter bewaard blijven. Dagen na de 

bereiding smaakt je maaltijd nog steeds alsof deze 

net bereid is! Beter voor jezelf, maar ook beter voor 

het milieu; de Vacuum Sealer Set draagt bij aan het 

verminderen van plastic wegwerp bakjes & zakjes in 

huis.  

Makkelijk in gebruik 

De glazen bakjes zijn vaatwasmachine bestendig en dus makkelijk schoon te maken. Bij de 

set zitten 2 bakjes; één met een inhoud van 0,7 liter en één van 1,1 liter. De bakjes kunnen 

vanzelfsprekend zowel in de vriezer als in de magnetron en oven gebruikt worden. Je hoeft 

dus geen maaltijden over te scheppen, maar kunt ze vanuit de vriezer of koelkast direct in 

hetzelfde bakje opwarmen. Goed om te weten dat het vacuümpompje draadloos is en dat je 

het kunt opladen met een USB-kabel, handig! 

Uitbreiden 

Heb je meer bakjes nodig? Geen probleem! Je kunt je set uitbreiden met de losse bakjes en 

sets die tevens verkrijgbaar zijn. 

 

 

De Princess Handheld Vacuum Sealer Set zal beschikbaar zijn vanaf medio september dit 

jaar. Kijk voor meer informatie op Princesshome.eu. 
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Contact 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

https://www.princesshome.eu/


 

 

Monique van Zundert – Marketing manager 

E  marketing@smartwaresgroup.com 

T  088-5940459 

 

Hoge resolutie afbeeldingen 

www.smartwaresgroup.com/press 

 

Artikelnummers 
492985 - Princess Handheld Vacuum Sealer Set 
492984 - Princess Vacuum Sealer Container set 2x 1.1l 
492983 - Princess Vacuum Sealer Container set 2x 0.7l 
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Over Smartwares Group 

Princess Household Appliances is onderdeel van Smartwares Group. Kijk voor meer 

informatie op www.smartwaresgroup.com. 
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