Drink Machine Advance®

Den ultimata mixern för varje utbud av drycker
Från fruktsmoothie till tjock milkshake – Drink Machine
Advance är ett ovärderligt redskap för att lägga till eller
utöka ett utbud av mixade drycker.
Smart produktdesign
• 6 optimerade program med automatisk avstängning
innebär att du kan slå på den, gå därifrån och ändå
få samma resultat varje gång
• Pulskontrollen fräschar snabbt upp drinkar effektivt
• Advance® -behållaren ger snabbare, jämnare upphällning
och dess blad har längre livslängd vilket resulterar
i tids- och kostnadsbesparingar såväl som förbättrad
kundupplevelse
• Advance-motorn har utformats för att motstå överhettning
när man mixar extra kraftiga ingredienser, vilket leder
till svalare drift och bättre tillförlitlighet under de mest
hektiska driftstimmarna

Perfekt mixade smoothie-drinkar

vitamix.com

Produktspecifikationer
Drink Machine Advance®
Artikelnummer:
Motor:
Elektriska specifikationer:
Förpackning:

Nettovikt:
Mått:

10198

10198
motor med ≈2 hästkrafters
toppeffekt
220 - 240 V, 50/60 Hz,
1000 - 1200 W
Innehåller Drink Machine Advance
med 2 l (graderad till 0,9 l)
slagtålig, genomskinlig/stapelbar
Advance®-behållare, komplett
med knivblad och lock samt svart
bas.
5,5 kg (6,8 kg med kartong)
44,9 x 20,3 x 22,9 cm (H x B x D)

44,9 cm
17.7 tum
18,3 cm
7.2 tum

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande
information om garantin.
20,3 cm
8.0 tum

22,9 cm
9.0 tum

60,3 cm
23.8 tum

Om tillämpligt:

Andra produkter
Drink Machine Advance med Advance-behållare
Artikelnummer:
	 220 - 240 V, 50/60 Hz,
1000 - 1200 W (silverfärgad)

Ytterligare behållare, kompletta med bladuppsättning och lock
Artikelnummer:
61247:
Advance-behållare 2 L, graderad till 1,4 L
58806: Standardbehållare 1,4 l
16211:
Kompakt behållare 0,9 l

Advance®-behållare

Unik form och design för
snabbare, jämnare upphällning

Kontaktinformation
Lindenbaum Agenturer AB
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige
E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77
www.lindenbaum.se

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/
https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/
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