
Enestående ydeevne i professionelle køkkener
Professionelle kokke og madlavningsskoler i hele verden 
stoler på Vita-Prep 3 på grund af dens exceptionelle 
styrke, fleksibilitet og ydeevne. Vita-Prep klarer alt fra at 
hakke sarte ingredienser til at blende drøje pureer, og 
den er det eneste værktøj, som er holdbart og i stand til 
at hakke, knuse og blende alting perfekt.

Smart produktdesign
• Motoren med en maksimal ydelse på ≈3 

hestekræfter leverer enestående ydeevne, når du skal 
purere, knuse, hakke m.m.

• Den variable hastighed og accelereringsværktøjet 
giver dig kontrol og nem tilberedning 
af kompakte ingredienser

• Den avancerede køleblæser sørger for optimal 
pålidelighed under drift med spidsbelastning

• Den patenterede, stødsikre beholder er gennemsigtig,  
så du kan se ingredienserne, når blenderen kører

VITA-PREP® 3

vitamix.com

Hak ingredienser perfekt



Vita-Prep 3 

Varenummer:    10090: 220-240 volt, 60 Hz, 1100-1200 watt
   10088: 120 volt (EMC), 50/60 Hz, 12,5 ampere
   10087: 100 volt, 50/60 Hz, 975 watt

Yderligere beholdere med knivenhed og låg.
Varenummer: 1195: beholder 2,0 l
  15504:  standardbeholder 1,4 l
  15652:  kompakt beholder 0,9 l

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

Produktspecifikationer

Vita-Prep® 3
Varenummer:  10089
Motor:  Motor med maksimal ydelse på ≈3 hestekræfter
Strøm:  220-240 volt, 50 Hz, 1100-1200 watt
Pakke:   Indeholder Vita-Prep 3 med stødsikker, 

gennemsigtig beholder på 2,0 l med 
knivenhed og låg, accelereringsværkt j og 
en sort base.

Nettovægt:  5,5 kg (6,8 kg med æske)
Mål:  51,4 x 20,3 x 22,9 cm (H x B x D)

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

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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Fås også


