
Vákuumos turmixgép, VitaMaxx, 1000 W,
Ezüst
MMBV622M

VitaMaxx vákuumos turmix a kiváló
turmixokhoz 100% ízzel, tökéletes
textúrával és természetes színekkel. És: a
smoothieid tovább maradnak frissek!
● A vákuumos turmixolás minimális oxigénnel való feldolgozást

jelent. Ezért a C-vitamin és más, oxigénérzékeny tápanyagok
hosszabb ideig maradnak meg, mint hagyomásnyos
turmixolással.

● Prémium turmixgép kiváló minőségű alumínium házzal és
kiváló teljesítményű, erős, 1000 Wattos motorral, akár 37.000
fordulat / perc motorfordulatszámmal.

● A kényelmes "auto" funkció egy automatikus programot
aktivál így egy gombnyomással vákuumturmixolhat bármit.
Kiegészítő funkciók: hagyományos turmixolás manuális
sebességbeállítással, impulzus funkció, jégtörés és tisztítási
program.

● A VitaMaxx 2-az1-ben készülék: az ételeket és az italokat a
speciális vákuumtartozékban lehet vákuumozni. Ez 2x tovább
tartja őket frissen.

● Receptkönyv számos recepttel az ízletes és egészséges
smoothiekhoz. Tippekkel az egészséges táplálkozáshoz.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  438 x 191 x 195
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 385 x 236 x 520
A paletta méretei :  180.0 x 80.0 x 120.0
Csomagolási mennyiség kartononként :  1
Készülékek száma palettánként :  27
Nettó súly (kg) :  5,540
Bruttó súly (kg) :  7,1
EAN-kód :  4242005129348
Teljesítményigény (W) :  1000
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  100,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE
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Kiváló eredmények

- Erős motor: akár 1000 Watt teljesítmény, 37000-es
fordulatszámmal

- Tartós, 1,5 literes turmixkehely, törésbiztos tritán anyagból.

- Nagy teljesítményű, 6 szárnyú, nemesacél kés. Levehető a
könnyű tisztításért.

Komfort / Tisztíthatóság

- Automata funkció (vákuum és tumix), vákuum funkció,
jégtörés- és tisztítási program.

- Változtatható sebességfokazatok és pillanat funkció

- Egyszerű tisztítás, hála a mosogatógépben mosogatható
részeknek (kehely, levehető kés, fedő, tartozékok)

Anyag/Dizájn

- Prémium készülékház: a készülék háza magas minőségű
aluminiumból készült.

- 1,5 literes Tritán turmixkehely: törésbiztos, íz- és
szagsemleges

- Minden, az étellel érintkező műanyag alkatrész BPA mentes.

Beépített tartozékok

- Vákuumozható tartódoboz (0,75 l) az ételek vákuumzárásához.
A frissességet 2x hosszabb ideig megőrzi.

- Recept-könyv, amely különböző ízletes és egészséges
smoothie recepteket kínál
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