
Servér mere med én enkelt kørsel
Maksimér mulighederne i dit køkken med 
denne blender med den største kapacitet. 
Blend op til 24 serveringer (240 ml) på samme 
tid! XL-modellen er skabt til at reducere 
forberedelsestid, forbedre personalets 
effektivitet og udvide dine menumuligheder.

Smart produktdesign
• Den kraftfulde motor med en maksimal 

ydelse på 4,2 hestekræfter gør det muligt 
at blende alt fra sarte tomater til solidt kød

• Den store beholder på 5,6 l giver ekstra 
blenderkapacitet til både varme og kolde 
ingredienser

• Med pulsstyringen og den variable 
hastighedskontrol får du større fleksibilitet 
og mulighed for at være kreativ

• Den lave bordprofil og den aftagelige prop 
i låget gør det nemt at tilføje ingredienser, 
mens du blender

Vitamix xL® VariabLe Speed

vitamix.com

Blend varme og kolde ingredienser



produktspecifikationer

Vitamix xL® Variable Speed
Varenummer:  10185
Motor:   Motor med maksimal ydelse på 

≈4,2 hestekræfter
Strøm:   220-240 volt, 50/60 Hz, 7,5 ampere
Pakke:    Indeholder Vitamix XL med lås, 

accelereringsværktøj og to beholdere 
(5,6 liter og 2,0 liter) samt kniv og låg.

Nettovægt:   22,7 kg
Mål:   45,9 x 21,6 x 48,3 cm (H x B x D)

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

Yderligere beholdere med knivenhed og låg. 
Varenummer:  15899: Vitamix XL-beholder 5,6 l   

15894: Vitamix XL-beholder 2,0 l 
10203:  XL Variable Speed med lås, 

accelereringsværktøj og beholder 
på 5,6 l med kniv og låg.

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  U.S.A.
 
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte 
din lokale distributør af fødevaretjenester.

Når gældende:
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indeholder

Beholder på 2,0 l Accelereringsværktøj

31,4 cm
12,4 in.

21,6 cm
8,5 in.

48,3 cm
19,0 in.

226,1 cm
89,0 in.

34,3 cm
13,5 in.

67,6 cm
26,6 in.

34,5 cm
13,6 in.

45,9 cm
18,1 in.

xL med beholder på 2,0 l

10185

Fås også

45,9 cm
18,1 in.


