
VARNÝ MIXÉR S AUTOMATICKOU FUNKCÍ VAKUOVÁNÍ

REVOLUCE V KUCHYNI

Funkce automatického vakuování
za studena

Vakuum má vlastnost udržet potraviny 
čerstvé až po několik hodin!
Nedochází k oxidaci a ztrátě vitamínů 
nebo minerálů. Nápoje a potraviny 
chutnají i po několika hodinách stejně 
dobře, jako nápoje a potraviny právě 
umixované.

Nápoj připravený v 
Artmix Pro 

s funkcí vakuování

Nápoj připravený 
v běžném mixéru 

bez funkce vakuování

PROČ SI ARTMIX PRO OBLÍBÍTE
● 100% kvalita pokrmů a nápojů

● 2 odolné skleněné nádoby pro přípravu za tepla a za studena 

● automatické rozpoznání příslušenství a intuitivní displej 

● 16 přednastavených programů urychlujících vaření a mixování 

● vakuové víko k odstranění vzduchu zabraňující oxidaci pokrmů a nápojů

● multicyklónové mixování zaručující maximálně šetrné zpracování surovin 

● 6 japonských nerezových nožů 

● 10 manuálně nastavitelných rychlostí mixování

● ruční přizpůsobení času vaření od 20 do 100 minut

● vysokorychlostní motor s výkonem 1300 W

● dvojitá bezpečnostní pojistka 

● stabilní protiskluzová základna

● automatické čištění nádoby

● bohaté příslušenství

PŘEDKRMY, POLÉVKY, HLAVNÍ JÍDLA, PŘÍLOHY, SALÁTY, POMAZÁNKY, 
SMOOTHIE, KOKTEJLY, DEZERTY, MARMELÁDY... A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE
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ZA TEPLA ZA STUDENA

ZAPOMEŇTE NA 
KALORICKÉ POKRMY 
BEZ ŽIVIN A CHUTI

OBJEVTE SÍLU 
V NÁPOJÍCH PLNÝCH 

VITAMÍNŮ A BAREV

Využijte možnost auto-
matického vaření a dopřejte 
si každý den chutné polévky, 
omáčky a kaše bohaté na 
živiny. 
Udržujte své tělo zdravé a 
plné energie!

Připravte rychle a snadno 
nápoje, koktejly, přesnídávky 

z čerstvého i mraženého 
ovoce a zeleniny. 

Posilujte svou imunitu 
a zpomalte projevy 

stárnutí!

Kvalita zpracování nožů není náhodná! 
Japonské provedení dodává nožům výjimečnou 
ostrost a dlouhou životnost. Kombinace nerezu 
a japonského provedení minimalizuje ztrátu 
enzymů, vitamínů a minerálů a to i bez využití 
vakua.

Důmyslná konstrukce obou nádob 
zaručuje bezkonkurenčně lepší výsledky! 
Odolná nožová jednotka spolu s unikátní 

drážkovou konstrukcí, o kterou se suroviny dobře 
odráží zpět do nádoby, umožňuje rychlejší 

a šetrnější zpracování surovin. 

Se společnou láskou ke krásnému designu, vysoce 
kvalitním materiálům a nejmodernější technologii jsme 
pro vás vytvořili produkt, který zjednodušuje a urychluje 

proces přípravy zdravé a vyvážené stravy.

ZAŽIJTE REVOLUCI V KUCHYNI 
POŘIĎTE SI ARTMIX PRO

Malinový džem
25 minut

Pomerančové želé
20 minut

Špenátové palačinky
25 minut

Omáčka Pomodoro
20 minut

Avokádová pomazánka
15 minut

Těsto na mrkový dort
25 minut

Dýňová polévka
30 minut

Studená polévka z řepy
30 minut

Sorbet z lesního ovoce
15 minut

Špenátové palačinky
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vzduchu

V NÁPOJÍCH PLNÝCH 
VITAMÍNŮ A BAREV

nápoje, koktejly, přesnídávky 

Marmelády

ZAPOMEŇTE NA 
KALORICKÉ POKRMY 
BEZ ŽIVIN A CHUTI
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Udržujte své tělo zdravé a 

FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objem 1,75 l Objem 1,25 l


