
   
 food processor 3 in 1נינג'ה מעבד מזון 

 BL682  יםנוטרי בלנדר ושייקר מקצועימעבד מזון, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להכנת משקאות ושייקים בריאים, ממרחים ורטבים, מעבד מזון נינג'ה משולב עם בלנדר ושייקר מקצועיים לעיבוד מזון ו
 מכשירים: 3כולל  מחיות לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה.

 מעבד מזון לעיבוד, קיצץ וריסוק כל מרכיבי המזון •

 נוטרי נינג'ה להכנת משקאות ושיקים בריאים  •

 TOTAL CRUSHINGליטר עם להב בעל פטנט ל  2.1בלנדר גדול  •

 : מנוע
הקשים ביותר, כגון: פירות  קרח ומוצרי מזון עד מוצרי מזוןכל ריסוק וטחינה של עיבוד, קיצוץ, המתאימה ל w1500עוצמה גבוהה של 

 קפואים, גזר, כרוב על וזרעים.

 :ואביזרים להבים
 דו צדדי. וגירודודיסק פריסה קיצוץ וריסוק )פטנט נינג'ה(, להב בצק, דיסק ליטר עם להב כפול לקיצוץ מהיר  1.8קערת מעבד   -למעבד מזון 

להבים לריסוק מרכיבים רבים  עם מבנה ייחודי המסתובבים במהירות  6 )פטנט של נינג'ה( בעלי total crushingלהבים   - לנוטרי בלנדר
 יס, ועוד.'להכנת: מטבלים, חומוס, מרקים, סמוד rpm 20,000של 

 במבנה רחב ונוח קל לשימוש . BPAליטר מפלסטיק איכותי ללא  2.1נוטרי בלנדר: מכל ענק של 
עם מבנה ייחודי ובלעדי  rpm 20,000נינג'ה( המסתובבים במהירות גבוהה של  )פטנט של Pro Extractorלהבים ייחודים   - לנוטרי שייקר

 אשר מרסק את המזון ללא איבוד ערכים תזונתיים. בריאות בכל טיפה!
 עם מכסי לגימה  BPA מפלסטיק איכותי ללא מ"ל 900&  מ"ל 650, מ"ל 500מכלים  3

 :תכניות
 תכניות חכמות שעושות את העבודה בשבילך בלחיצה אחת.    Auto IQ System: טכנולוגיית

 רק לחיצה אחת וזהו. מוכן! - בעזרת התוכניות ניתן לבחור תוצאות של סוגי מרקמים שונים: שייקים, ממרחים ועוד
 :לנוטרי שייקר

NUTRI NINJA BLEND – פירות טריים, עלים ירוקים ויוגורט 
NUTRI NINJA ULTRA BLEND – ם, קרח, כרוב על, גזרים, אגוזים וזרעים.פירות קפואי 

 : לנוטרי בלנדר

• frozen drinks &  smoothies -  משקאות קפואים, קינוחים קפואים, מילשייק, סמוד'יס   -משקאות קפואים 

• Puree -  רטבים, מטבלים, מרקים -מחית 
 :למעבד מזון

  Pulseמצב  •

 .רה בהתאמה לסוג המזון, בינונית וגבוהה לבחיבצק/מהירויות הפעלה: נמוכה 3 •
לפרק מזון טבעי: פירות וירקות, קרח וזרעים ולמצות את  Nutri Ninja-, הלהבים והעוצמה  מאפשר ל Auto-iQשילוב בין טכנולוגיית 

ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה  וללכרכיבי תזונה והויטמינים. הדרך הקלה לשלב פירות וירקות בתזונה שלכם!
 !שרויותלאינספור אפ


