NOVIS VITA JUICER – FAKTABLAD
Vita Juicer är en 4-i-1 multifunktionell juicemaskin
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Patenterad citruspress CITROMAX®
Patenterad VITATEC® funktion
Råsaftcentrifug
Smoothie/puré funktion

Specifikationer
Hastigheter
• CITROMAX® 150 varv/min.
• Centrifug 2000 varv/min.
Effekt
• 240 watt
• 220 volt (EU kontakt)
Material
• Hölje (metall)
• Centrifugskärm och centrifugskiva
(rostfritt stål)
• Plastdelar (BPA-fri Tritan®)

Övrigt
• Stort inmatningsrör som gör att du inte behöver dela frukt och grönsaker i små bitar.
• Har DROPHOLD®, en patenterad pip som
fälls upp efter användning och sluter helt
tätt för att undvika spill på köksbänken.
• Har air-feets som absorberar vibrationer så
att Vita Juicer står fast på bordet.
• Lätt att rengöra - alla löstagbara delar går
att diska i maskin.

Standardtillbehör

Förpackning

•
•
•
•

Färgen som visas på förpackningen motsvarar
Vita Juicer i förpackningen. Förpackningen har
tillverkats av ett återvinningsbart och miljövänligt material.

Patenterad citruspress CITROMAX®
Patenterad VITATEC® funktion
Råsaftcentrifug
Smoothie/puré skrapa

Garanti

Vita Club

• 3 års garanti (privata hushåll –
professionell användning 1 års garanti
på reservdelar)
• 10 års garanti på motorn (privata hushåll)

Med serienumret får du exklusivt medlemskap
i Vita Club som ger dig massor av recept samt
tips och tricks för läckra juicer etc.

Användning
Vita Juicer har endast en knapp, ON/OFF,
vilket gör den lätt att använda. Juicemaskinen
justerar själv hastigheten efter behov.
Färger
Essential Line
• Svart, vit, crème, gul, orange, röd, blå och
grön
Exclusive Line
• Krom och cherry

Extra tillbehör
Vita Juicer Starter Kit som innehåller 1 st.
kanna, 4 st. glas och 1 st. extra lång sked,
som alla är anpassade till Vita Juicer.
Utmärkelser
Vita Juicer har mottagit många utmärkelser
bl.a. det internationella eftertraktade priset
’Red Dot Award 2014 – Best of the Best’ samt
andra prestigefyllda internationella priser.
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