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4 nóżki antypoślizgowe - zapewniają wyjątkową stabilność i bezpieczeństwo użytkowania 
blendera. Wysoka jakość materiałów zapewnia trwałość i wytrzymałość urządzenia na 
długie lata

6 dwupoziomowych noży ze stali nierdzewnej gwarantuje Ci doskonałe rezultaty pracy. 
Wytrzymałe i ostre, nie tylko pozwalają na idealne rozdrobnienie warzyw i owoców czy 
przygotowanie puree, ale też sprawdzą się jako kruszarka do lodu.

Szklany kielich o pojemności 1,5 litra z hartowanego szkła z wypukłościami na bocznych ścian-
kach został tak zaprojektowany, żeby proces mieszania składników był optymalny. Kielich spraw-
dza się również przy rozdrabnianiu małych kawałków lodu. Wyposażony w wygodny uchwyt oraz 
miarkę poziomu płynów ułatwia jego użytkowanie. A szczelnie zamykana pokrywka z gumowymi 
krawędziami oraz otworem wrzutowym umożliwiającym dodawanie składników podczas mikso-
wania sprawi, że Twój blat pozostanie czysty. 
Dla Twojej wygody - dzbanek blendera i pokrywkę szybko i z dbałością o środowisko umyjesz 
w zmywarce.

Funkcja kruszenia lodu - umożliwia rozdrabnianie małych kawałków lodu. Miłośnicy 
zimnych napojów w oka mgnieniu przygotują pyszne i orzeźwiające smoothie na bazie 
kruszonego lodu.

2 prędkości i funkcja Pulse - różne składniki wymagają różnych prędkości i czasu miksowania. Za 
pomocą ergonomicznego pokrętła dobierzesz prędkość do idealnego stopnia zblendowania. Tryb 
pulsacyjny: maksymalna prędkość w krótkich odstępach czasu umożliwia wygodne kontrolowanie 
poziomu i czasu miksowania. Elementem dekoracyjnym blendera jest podświetlenie LED pokrętła 
na efektowny niebieski kolor.

Moc 700 W - wydajny silnik o dużej mocy zapewnia doskonałe efekty blendowania, 
miksowania czy rozdrabniania produktów spożywczych.
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Blender kielichowy OPTIMUM pozwoli Ci cieszyć się zdrowymi posiłkami 
w zaciszu własnego domu. 
Z nim przygotujesz pyszne sosy, zupy - kremy, zblendujesz owoce na koktajl 
i napoje typu shake czy smoothie. Do wyboru masz dwie prędkości pi napoje typu shake czy smoothie. Do wyboru masz dwie prędkości pracy i funkcję 
pulsacji, dzięki którym szybko i dokładnie rozdrobnisz, wymieszasz i zblendujesz 
składniki. Amatorzy zimnych napojów docenią blender OPTIMUM za możliwość 
rozdrobnienia małych kawałków lodu. Szklany kielich o pojemności 1,5 litra pozwoli 
przygotować dużą porcję, którą możesz się delektować z rodziną czy przyjaciółmi. 
Nowoczesny design, stylowa obudowa wykonana ze stali Inox w połączeniu 
z podświetleniem LED pokreślą indywidualny charakter Twojej kuchni.
Ciesz się pysznymi, świeżo zmiksowanymi koktajlami lub mCiesz się pysznymi, świeżo zmiksowanymi koktajlami lub mrożonymi napojami dla 
zdrowia, dla urody, dla dobrego samopoczucia.


