	Het ‘instapmodel’ onder de Vitamix blenders
	Kwalitatief hoogwaardig model met een vrijwel
onverwoestbaar ontwerp
	Buitengewone kracht en snelheid zorgen voor perfecte
mix van ingrediënten
	Duurzame 1,4 liter mengbeker van onverwoestbaar
materiaal
	Resultaat: romige, zachte, consistente ijskoffie’s,
cocktails, smoothies, shakes en dranken
Perfect van structuur en smaak gedurende langere tijd

Zeer snelle, duurzame en professionele blender
	Uitstekend geschikt voor het werk achter de bar dankzij
de 2PK motor
Bedrijfszekere en winstgevende blender
	De 2 liter mengbeker met ijsmes is van uiterst duurzaam
materiaal
	Resultaat: homogene, consistente dranken in de kortst
mogelijke tijd
Leverbaar in één kleurcombinatie: rood/zwart

Bedieningseigenschappen
Eenvoudige bediening
	Handmatige bediening dmv aan/uitschakelaar
	Keuzeschakelaar voor hoog of laag toerental

	Draaischakelaar met 6 verschillende programma’s
	6 programma’s zijn, wanneer gewenst, volledig op maat in te
stellen met behulp van speciale USB adapter en software
	Blender stopt automatisch na elk blendprogramma, geeft
tijdswinst
	Pulsschakelaar waarmee reeds geblende dranken eenvoudig
kunnen worden ververst of nageblend

	Kwalitatief hoogwaardig model met een vrijwel
onverwoestbaar ontwerp
	Door de 2PK motor buitengewone kracht en snelheid
	Speciale 2 liter mengbeker van onverwoestbaar materiaal
met ijsmes zorgt voor perfecte mix van ingrediënten en
homogeen eindproduct
	Resultaat: romige, zachte, consistente ijskoffie’s,
cocktails, smoothies, shakes en dranken
	Perfect van structuur en smaak gedurende langere tijd
	Leverbaar in twee kleurencombinaties: zwart/zwart en
zilvergrijs/zwart

zilvergrijs/zwart

zwart/zwart

Bedieningseigenschappen
	
Blender stopt automatisch na elk blendprogramma, geeft tijdswinst
	Pulsschakelaar waarmee reeds geblende dranken eenvoudig
kunnen worden ververst of nageblend

	Draaischakelaar met 6 verschillende programma’s
	6 programma’s zijn, wanneer gewenst, volledig op maat in te
stellen met behulp van speciale USB adapter en software

Specificaties per model
Model

Afmetingen in mm

Gewicht Spanning Vermogen Snelheid Puls

b

d

h

(kg)

(V)

(W)

(tpm)

Drink Machine 2-Speed

203

229

440

5,9

230

750-850

500022000

BarBoss Advance

203

229

458

5,9

750-850

750-850

zwart/zwart
Drink
Machine
Advance zilvergrijs/zwart

203

229

458

5,9

750-850

203

229

458

5,9

Blending Station Advance

243

267

495

T&G 2 Blending Station

235

267

The Quiet One

216

Vita-Prep 3

Aantal

Inhoud

programma’s mengbeker (liter)
-

-

0,2 – 1,4

150022000

6

0,2 – 2,0

750-850

150022000

6

0,2 – 2,0

750-850

750-850

150022000

6

0,2 – 2,0

8,9

230

1300-1550

150022500

6

0,2 – 2,0

495

8,9

230

1073-1178

150022500

6

0,2 – 2,0

272

457

9,1

230

1300-1500

150022500

6

0,2 – 2,0

203

229

510

5,9

230

1100-1200

150027000

-

0,2 – 2,0

XL/XLP

315

483

474

22,7

230

1650-1800

150028000

-/6

0,2 – 5,6

Mix’n Machine

254

226

616

9,1

230

285-325

3440

-

-

Mix’n Machine
Advance

254

226

616

9,1

230

285-325

3440

6

-

	Heeft alle hoogwaardige eigenschappen van de Vitamix blenders
Zeer krachtige 3PK motor
	Uniek zeer laag geluidsniveau door compacte geluidsisolerende kap
(gemaakt van speciaal dempend materiaal) én geen vaste verbinding
tussen kap en onderstel
	De mengbeker met ijsmes is van onverwoestbaar materiaal
	Kan alle dranken, smoothies en ijssoorten blenden
	Leverbaar in één kleurencombinatie: wit/zwart

	Heeft alle hoogwaardige
eigenschappen
van de Vitamix blenders
	Geluidsisolerende en compacte
kap zorgt voor aangenaam
laag geluidsniveau
	Effectief dankzij de 2PK motor
en de 2 liter mengbeker
	Kostentechnisch interessante blender
	Resultaat: romige, zachte, consistente ijskoffie’s,
cocktails, smoothies, shakes en dranken

	Heeft alle hoogwaardige
eigenschappen van de
Vitamix blenders
	Zeer krachtige 3PK motor
	Compacte geluidsisolerende
kap zorgt voor aangenaam
laag geluidsniveau
	De mengbeker met ijsmes is van
onverwoestbaar materiaal
	Kan elke drank blenden, ook zware
smoothies en ijssoorten
	Leverbaar in één kleurencombinatie: wit/zwart

Bedieningseigenschappen Quiet One en blending stations
	Veelzijdig: elektronische en handmatige tiptoetsbediening mogelijk
	Alle modellen zijn voorzien van een lage en hoge pulstoets, waarmee tijdens een blendprogramma de snelheid kan worden verlaagd
of verhoogd
	De pulstoetsen zijn ook te gebruiken om geblende dranken te verversen of na te blenden
	De Blending Station T&G2 is voorzien van 6 voorkeuzetoetsen die per stuk of per groep geprogrammeerd kunnen worden met één
van de 34 ingebouwde blendprogramma’s
	De Vitamix Quiet One en Blending Station Advance beschikken ook over 34 ingebouwde blendprogramma’s, maar daarnaast kunnen
ook persoonlijke programma’s worden samengesteld en worden toegewezen

	Maximale mogelijkheden dankzij de 5,6 liter mengbeker
van onverwoestbaar materiaal
	Reduceert bereidingstijd en verbetert de efficiëntie
	Dankzij de 4,2PK motor een sterke en kwalitatief
hoogwaardige blender
	Blendt alle ingrediënten, zoals fruit, ijs, vlees, groenten en
fruit tot een zeer gladde, consistente en homogene massa
	Verwerkt ook moeiteloos rauwe grondstoffen zoals vlees,
groenten en fruit

Eenvoudige bediening
	Bij de XL is de snelheid door middel van een
draaischakelaar traploos regelbaar. De XL-P heeft
voorkeuzetoetsen die voorprogrammeerbaar zijn
	Pulsschakelaar waarmee reeds geblende producten
eenvoudig kunnen worden ververst of nageblend
	Handmatige bediening geeft gebruiker volledig controle
over de snelheid
	Veelzijdig: elektronische en handmatige bediening mogelijk

	Pureren, blenden en snijden in de professionele keuken
	Snelle en kwalitatief hoogwaardige blender
	Blendt ingrediënten tot een zeer gladde, consistente en
homogene massa
	Behalve voor mengen en snijden kan deze blender ook
gebruikt worden voor het vermalen van granen, rijst,
noten en zaden, het maken van pasta, boter, tapenades
en soepen
	Blender is ook geschikt voor het verwarmen van
ingrediënten
	Verwerkt ook moeiteloos rauwe grondstoffen zoals vlees,
groenten en fruit

Eenvoudige bediening
	Blender werkt automatisch op maximale snelheid of door
middel van draaischakelaar kan snelheid traploos worden
geregeld
	Zeer krachtige 3PK motor
	De 2 liter mengbeker is van uiterst duurzaam materiaal
	Voor de beste resultaten zijn er mengbekers met
verschillende messen voor elke gelegenheid verkrijgbaar

	Snelle en kwalitatief hoogwaardige ijsblender
	Werkt eenvoudig en efficiënt
	Resultaat: snoep, koek of fruit wordt gemengd met softijs, roomijs
of yoghurt en geeft aantrekkelijke en lekkere ijscombinaties
	Deze machine is 50% tot 100% winstgevender dan eenvoudige
hoorntjes met ijs
	Ook uitbreiding van assortiment mogelijk: Vitamix Mix’n Machine is
tevens geschikt voor het mengen van ijs met siropen of koffie
	Eenvoudige bediening met de hand of de voetschakelaar

De Mix’n Machine
Advance biedt extra

Verkrijgbaar met drie verschillende
mixers

	Draaischakelaar met 6 verschillende programma’s
	Blender stopt automatisch na elk blendprogramma, geeft
tijdswinst
	Pulsschakelaar waarmee reeds geblende mixen kunnen worden
ververst of nageblend

	Een permanente mixer voor hard ijs en harde ingrediënten
	Een permanente mixer voor softijs
	Een afneembare mixer voor softijs 		

Vitamix Rinse-O-Matic
De Vitamix Rinse-O-Matic is speciaal ontworpen voor het eenvoudig,
snel en doeltreffend reinigen van mengbekers. De Vitamix Rinse-O-Matic
wordt op een waterkraan aangesloten en werkt op waterdruk. Door de
mengbeker op de Vitamix Rinse-O-Matic te duwen wordt de mengbeker
in luttele seconden schoon gespoeld. Deze manier van schoon spoelen
is niet alleen handig en snel, maar is ook milieubewust. Het schoon
spoelen van de mengbeker op deze wijze kost immers minder water dan
wanneer de mengbeker met de hand wordt afgewassen.

Vitamix mengbeker borstel
De Vitamix mengbeker borstel is een eenvoudig maar effectief
hulpmiddel om mengbekers snel en doelmatig te reinigen. De borstel
is uiterst sterk en duurzaam en tegelijkertijd raakt de beker niet bekrast
door de haren van de borstel.

Uw Vitamix dealer:

