
Den ultimative blender til alle 
drikkevareprogrammer
Drink Machine Advance er det ultimative værktøj 
til at føje til eller udvide et udvalg af blendede drinks, 
lige fra frugtsmoothies ttil tykke shakes.

Smart produktdesign
• Med 6 optimerede programmer og automatisk slukning kan 

du tænde for blenderen, forlade den og stadig være sikker 
på ensartede resultater

• Brug pulsstyringen til at genopfriske drinks hurtigt 
og effektivt

• Advance® beholderen er hurtigere og bedre at hælde af og 
har en længere knivlevetid, hvilket sparer tid og penge og 
giver kunderne en bedre oplevelse

• Den avancerede motor er designet til at modstå 
overophedning under blending af ekstra-tyktflydende 
ingredienser, hvilket giver køligere drift og forbedret 
pålidelighed i under drift med spidsbelastning

Drink Machine aDvance®

vitamix.com

Perfekt blendede smoothies



Produktspecifikationer

Drink Machine advance®
Varenummer:  10199
Motor:    Motor med maksimal ydelse 

på ≈2 hestekræfter
Strøm:   220-240 volt, 50/60 Hz, 1000-1200 watt
Pakke:    Indeholder Drink Machine Advance med 

stødsikker, gennemsigtig/stabelbar Advance®-
beholder på 0,9 l samt Advance-kniv og -låg 
og en sølvfarvet base.

Nettovægt:   5,5 kg (6,8 kg med æske)
Mål:   44,9 x 20,3 x 22,9 cm (H x B x D)

Garanti: Kontakt din autoriserede Vitamix-distributør for 
at få garantioplysninger.

Fås også

Drink Machine Advance med Advance-beholder
Varenummer:  10198:  220-240 volt, 50/60 Hz, 

1000-1200 watt (sort base) 
 10194:  120 volt (EMC), 50/60 Hz, 11,5 ampere 

(sølvfarvet base) 
 10196:   100 volt, 50/60 Hz, 900 watt 

(sølvfarvet base)

Yderligere beholdere med knivenhed og låg.
Varenummer:  15981: Advance-beholder 0,9 l
  15506: standardbeholder 1,4 l
  15640: kompakt beholder 0,9 l

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte en autoriseret  
Vitamax-distributør eller Vitamax' internationale kundeservice.

kontaktoplysninger

USA, Canada og Latinamerika:
Telefon:  800.4DRINK4 eller   
 800.437.4654
E-mail:  foodservice@vitamix.com

Uden for USA, Canada 
og Latinamerika:
Telefon:  +1.440.782.2450
E-mail:  international@vitamix.com

vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road 
Cleveland, OH 44138-2103 USA

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte 
din lokale distributør af fødevaretjenester.
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10199

Advance®-beholder

Unik form og design, som giver 
hurtigere og mere jævn hældning


