Vitamix XL® Variable Speed

Podaj więcej dzięki większym porcjom
Uzyskaj największe możliwości w kuchni
dzięki nablatowemu blenderowi o największej
pojemności. Miksuj nawet 24 (240 ml) porcje na
raz! Blender XL skraca czas przygotowywania,
zwiększa wydajność personelu i umożliwia
poszerzenie menu.
Nowoczesna konstrukcja urządzenia
• Mocny silnik o mocy szczytowej 4,2 KM
umożliwia miksowanie różnych składników —
od pomidorów po zbite mięso.
• Duży pojemnik o pojemności 5,6 litra
zapewnia odpowiednią pojemność dla
gorących i zimnych składników
• Sterowanie pulsacyjne i sterowanie
zmianą prędkości pozwalają na większą
elastyczność i kreatywność
• Niska obudowa nablatowa oraz zdejmowana
osłona pokrywy ułatwiają dodawanie
składników podczas miksowania

Miksowanie gorących i
zimnych składników

vitamix.com

Specyfikacja urządzenia
Vitamix XL® Variable Speed
Numer katalogowy: 10185
Silnik:
O mocy szczytowej 4,2 KM
Zasilanie: 		
220–240 V, 50/60 Hz, 7,5 A
Zestaw:		Blender Vitamix XL ze sprzęgiełkiem,
popychaczem i 2 pojemnikami
(o pojemności 5,6 l i 2,0 l),
nożami i pokrywą.
Masa netto:
22,7 kg
Wymiary: 		
45,9 x 21,6 x 48,3 cm (wys. x szer. x gł.)

34,5 cm
13,6 cala

10185
31,4 cm
12,4 cala

67,6 cm
26,6 cala

34,3 cm
13,5 cala

45,9 cm
18,1 cala

Gwarancja: Informacje dotyczące gwarancji można uzyskać
u autoryzowanego dystrybutora firmy Vitamix.

21,6 cm
8,5 cala

Zawartość zestawu
Pojemnik
o pojemności 2,0 l

48,3 cm
19,0 cala
226,1 cm
89,0 cala

Popychacz

Pojemnik 2,0 l do
blendera XL

45,9 cm
18,1 cala

W stosownych przypadkach:

Inne dostępne produkty
Dodatkowe pojemniki z nożami i pokrywą.
Numer katalogowy: 15899: Pojemnik 5,6 l do blendera Vitamix XL
15894: Pojemnik 2,0 l do blendera Vitamix XL
10203:	Blender XL Variable Speed ze
sprzęgiełkiem, popychaczem
i pojemnikiem o pojemności 5,6 l,
nożami i pokrywą.
Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora
firmy Vitamix lub w międzynarodowym biurze obsługi klienta
firmy Vitamix.

Informacje kontaktowe
Stany Zjednoczone, Kanada
i Ameryka Łacińska:
Telefon: 800.4DRINK4 lub
800.437.4654
E-mail: foodservice@vitamix.com

vitamix.com

Inne kraje:
Telefon: +1.440.782.2450
E-mail: international@vitamix.com

Więcej informacji można uzyskać u lokalnego
dystrybutora urządzeń dla gastronomii.

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 Stany Zjednoczone.

©2013 Vita-Mix® Corporation

5/13

