
Blender

VitaMaxx
MMBV625M
Aluminium behuizing
MMBV625M

De VitaMaxx vacuümblender voor de
meest gezonde smoothie met behoud van
vitaminen, smeuïge textuur en natuurlijke
kleur. Langere versheid dankzij de vacuüm
accessoires.
● De VitaMaxx vacuümblender verwerkt ingrediënten met

minimale aanwezigheid van zuurstof. Daardoor blijven vitamine
C en andere zuurstofgevoelige ingrediënten langer behouden
dan wanneer je een standaard blender gebruikt.

● Hoogwaardige blender met geborstelde aluminium behuizing
biedt uitstekende resultaten dankzij de krachtige 1.000 Watt
motor die tot wel 37.000 toeren per minuut motorsnelheid
genereert.

● Eenvoudige Auto-functie: vacumeren en vacuüm blenden
via één druk op de knop. Extra functies: handmatig
instellen van de snelheden, pulse- en ice-crush functie en
reinigingsprogramma.

● De VitaMaxx is een 2-in-1 toestel: naast het vacuüm blenden
kan hij ook voedsel vacuüm bewaren in de meegeleverde
accessoires. Hierdoor blijft voedsel minstens twee keer zo lang
vers.

● Receptenboek voor het maken van gezonde smoothies.
Inclusief tips.

Technische gegevens
Afmetingen van het toestel (mm) :  438 x 191 x 195
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  450 x 236 x 520
Dimensions of the master case (mm) :  465 x 255 x 545
Palletafmetingen :  180 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  1
Standaard aantal units per pallet :  21
Units per layer :  7
Nettogewicht (kg) :  6,086
Brutogewicht (kg) :  8,1
EAN-code :  4242005105731
Aansluitwaarde (W) :  1000
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE
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Uitstekende resultaten

- Krachtige 1000 Watt motor die tot wel 37.000 toeren per
minuut genereert.

- Duurzame 1.5 L Tritan blenderkan

- Het 6-bladig afneembare inox mes is eenvoudig te reinigen.

Comfort / Reiniging

- 6 programma’s : vacuüm blenden, vacuümeren, handmatig
instellen van de snelheden, pulse-functie, ice-crush functie en
reinigingsprogramma.

- De blenderkan, het afneembaar mes, het deksel en de
accessoires zijn vaatwasmachine bestendig.

Materiaal/Design

- Premium blender met hoogwaardige aluminium behuizing.

- 1.5 L Tritan blenderkan: splintert niet en is smaak- en geurvrij.

- Kunststof dat in contact komt met voedsel is BPA vrij.

Meegeleverde toebehoren

- Vacuüm ToGo-fles (0.5L) en twee vacuüm dozen (0.75L en
1.5L) voor het vacuümeren van elk type voedsel of drank.

- Receptenboek voor het maken van gezonde smoothies.
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