
VARNÝ MIXÉR S AUTOMATICKOU FUNKCIOU VÁKUOVANIA

REVOLÚCIA V KUCHYNI

Funkcia automatického vákuovania  
za studena

Vákuum má vlastnosť udržať potraviny 
čerstvé až niekoľko hodín!
Nedochádza k oxidácii a strate vita-
mínov alebo minerálov. Nápoje  
a potraviny chutia aj po niekoľkých 
hodinách rovnako dobre, ako nápoje  
a potraviny čerstvo zmixované.

Nápoj pripravený
v Artmix Pro

s funkciou vákuovania

Nápoj pripravený
v bežnom mixéri

bez funkcie vákuovania

PREČO SI ARTMIX PRO OBĽÚBITE
●	 100% kvalita pokrmov a nápojov

●	 2 odolné sklenené nádoby na prípravu za tepla a za studena

●	 automatické rozpoznanie príslušenstva a intuitívny displej

●	 16 prednastavených programov urýchľujúcich varenie a mixovanie 

●	 vákuové veko na odstránenie vzduchu zabraňujúce oxidácii pokrmov  

a nápojov

●	 multicyklónové mixovanie zaručujúce maximálne šetrné spracovanie surovín

●	 6 japonských nerezových nožov

●	 10 manuálne nastaviteľných rýchlostí pre mixovanie

●	 manuálne prispôsobenie času varenia od 20 do 100 minút

●	 vysokorýchlostný motor s výkonom 1300 W

●	 dvojitá bezpečnostná poistka

●	 stabilná protišmyková základňa 

●	 automatické čistenie nádoby

●	 bohaté príslušenstvo

PREDJEDLÁ, POLIEVKY, HLAVNÉ JEDLÁ, PRÍLOHY, ŠALÁTY, NÁTIERKY,
SMOOTHIE, KOKTEJLY, DEZERTY, MARMELÁDY ... A EŠTE OVEĽA VIAC
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ZA TEPLA ZA STUDENA

ZABUDNITE NA 
KALORICKÉ POKRMY 
BEZ ŽIVÍN A CHUTI

OBJAVTE SILU  
V NÁPOJOCH PLNÝCH 

VITAMÍNOV A FARIEB

Využite možnosť 
automatického varenia  
a doprajte si každý deň 
chutné polievky, omáčky  
a kaše bohaté na živiny.
Udržujte svoje telo zdravé 
a plné energie!

Pripravte rýchlo  
a jednoducho nápoje,  

koktejly z čerstvého  
i mrazeného ovocia  

a zeleniny. Posilnite svoju 
imunitu a spomaľte prejavy 

starnutia!

Kvalita spracovania nožov nie je náhodná!
Japonské prevedenie dodáva nožom
výnimočnú ostrosť a trvanlivosť ostria.
Kombinácia nerezu a japonského prevedenia 
minimalizuje stratu enzýmov,
vitamínov a minerálov a to aj bez využitia vákua.

Dômyselná konštrukcia oboch nádob
zaručuje bezkonkurenčne lepšie výsledky!

Odolná nožová jednotka spolu s unikátnou
drážkovou konštrukciou, o ktorú sa suroviny 
dobre odrážajú späť do nádoby, umožňuje 

rýchlejšie a šetrnejšie spracovanie surovín.

So spoločnou láskou ku krásnemu dizajnu, vysoko

kvalitným materiálom a najmodernejšej technológii sme

pre vás vytvorili produkt, ktorý zjednodušuje a urýchľuje

proces prípravy zdravej a vyváženej stravy.

ZAŽITE REVOLÚCIU V KUCHYNI
KÚPTE SI ARTMIX PRO

Malinový džem
25 minút

Pomarančové želé
20 minút

Špenátové palacinky
25 minút

Omáčka Pomodoro
20 minút

Avokádová pomazánka
15 minút

Cesto na mrkvovú tortu
25 minút

Tekvicová polievka
30 minút

Studená cviklová polievka
30 minút

Sorbet z lesného ovocia
15 minút

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ROZPOZNANIA PRÍSLUŠENSTVA

objem surovín
1,75 l

objem surovín
1,25 l
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