
      
  
  
  
  

  Intelli-Sense Blender Duoנוטרי נינג'ה 
  נוטרי בלנדר ושייקר חכם מקצועי  

CT641  
  
  

  
  

SMART VESSEL RECOGNITION –  זיהוי כלי קיבול חכם עם תכניות חכמות  
  הופך בקלות לשני מכשירים בעלי ביצועים גבוהים.  INTELLI SENSE DOUבלנדר נינג'ה 

י כלי הקיבול המתחלפים ותקבלו תפריט של תכניות מוגדרות מראש רק הכניסו את אחד משנ
לבחירת תכנית וצאו לדרך, הבסיס החכם מכייל אוטומטית  המגע במסך נגיעהובקרים ידניים ואז 

 את המכירות והעוצמה על בסיס המתכון שלכם.
  להכנת משקאות, שיקים בריאים ומגוון רחב של מנות:  IN 1 2נוטרי בלנדר מקצועי 

  ממרחים ורטבים, מחיות לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה. 
  מכשירים:  2כולל 
  נוטרי נינג'ה להכנת משקאות ושיקים בריאים  
  ליטר עם להב בעל פטנט ל  2.1בלנדר גדולTOTAL CRUSHING  
  : מנוע

ים ביותר, המתאימה לריסוק וטחינה של מוצרי מזון קפואים, קרח ומוצרי מזון הקש 1200Wעוצמה גבוהה של 
  כגון: פירות קפואים, גזר, כרוב על וזרעים.

  המנוע בעל בסיס יציב למניעת החלקה ומקום אחסון נוח לכבל בגוף המכשיר.
  :להבים

 20,000(פטנט של נינג'ה) המסתובבים במהירות גבוהה של  Pro Extractorלנוטרי שייקר להבים ייחודים 
rpm מזון ללא איבוד ערכים תזונתיים. בריאות בכל טיפה!עם מבנה ייחודי ובלעדי אשר מרסק את ה  

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

  
  



  
  :תכניות

  תכניות חכמות שעושות את העבודה בשבילך בלחיצה אחת.  Auto IQ System – 8טכנולוגיית 
ועוד,   , קינוחים, גלידהבעזרת התוכניות ניתן לבחור תוצאות של סוגי מרקמים שונים: שייקים, ממרחים, מחיות

  לתוצאות מעולות בכל פעם! רק לחיצה אחת וזהו. מוכן!– pulseכולל אפשרות 
SMOOTHIE –  קים במיוחד ושייקים מפירות טריים או קפואים, נוזלים וקרח.להכנת משקאות חל - מרקם חלק 

FROZEN DRINK  -  במקצועיות. להפיכת קרח, מיצים ופירות למשקאות קפואים שעורבלו - משקאות קפואים 
ICE CREAM –  להכנת קינוחים טעימים וכדוריים כמו גלידה וסורבה. - גלידה 

SNOW CONE  -  גרגרי קרח (תישת קרח ליצירות קפואות כמו: קונוס שלג, ברד או גרניטה לכ - קונוס שלג
  )עדינים

EXTRACT  - .אידיאלי לפירות קשים וסיביים עם עלים וירקות, כולל הקליפה, החרצנים והגבעול  
REFRESHER  - .להוספת טעמים של ירקות טבעיים, פירות ועשבי תיבול למים שלכם  

DRESSING –  ינדות טריות, מתבלים ורטבים.ליצירת מר - רטבים 
 Pulseמצב 

  וטיימר דיגיטלי להצגת זמן העבודה. מהירויות הפעלה: נמוכה, וגבוהה לבחירה בהתאמה לסוג המזון 2 ,בנוסף
  :נוטרי נינג'המכלי 

   BPA מפלסטיק איכותי ללא מ"ל 650מכלים  2נוטרי שייקר : 
  במבנה רחב ונוח קל לשימוש . BPAללא ליטר מפלסטיק איכותי  2.1נוטרי בלנדר: מכל ענק של 

לאורח חיים בריא גם כשאין    SIP & SEALהמכלים ניתנים לשטיפה במדיח כלים ומגיעים עם מכסי לגימה 
  זמן.

  
לפרק מזון טבעי: פירות  Nutri Ninja- , הלהבים והעוצמה  מאפשר ל Auto-iQשילוב בין טכנולוגיית 

  תזונה והויטמינים. הדרך הקלה לשלב פירות וירקות בתזונה שלכם!וירקות, קרח וזרעים ולמצות את רכיבי 
  

  .חמש שנות אחריות
  ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה לאינספור אפשרויות  כולל

  
  
 


