
 POWER NUTRI™ DUO נינג’ה 
 CB103דגם 

מול הרכיבים הקשים ביותר ללא מעצורים עוצמה  

כל פעם מחדש שאתם אוהבים מו לתוצאות בדיוק כ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רכיבים  המול   לעבודה אלשלושה חידושים טכנולוגיים המסייעים   מציג  POWER NUTRI™ DUO נינג’ה 

ושליטה מלאה בסוג המרקם.                                                     העבודה  זמני ביותר, קיצור קשיםה
 : לתוצאות בדיוק כמו שאתם אוהבים כל פעם מחדש

 לעומסים כבדים במיוחד   וואט  smartTORQUE™  - 1,100המנוע העוצמתי   -
 לרכיבים קשים ביותר - ™HYBRID EDGE להבי  6בעל מכלול  -
                                      ליצירת מרקם סמיך  – בעל כנפי הערבול )פטנט ייחודי(Power Nutri™ Bowl  -מכל ה -

               מאות אגוזים, חומוס, שייקים, משקאות קפואים, ריסוק קרח ועוד. צירת סמודי בול, פרוזן יוגורט, חיל
 אתם כבר תחליטו אם לשתות אותם בקש או לאכול בכפית.   אתם מוזמנים לעולם שלם של מנות ומרקמים, 

 מפרט טכני:  

 עוצמה : 

 גבוהה ומבלי במהירות כבדים  לעומסים חדשני המיועד   ™smartTORQUEעם מנוע    1100Wעוצמה גבוהה של 

 .ביותר הקשים  המזון ורכיבי קפואים, קרח מזון של מוצרי וטחינה לריסוק מתאים   .העוצמה את לאבד

 להבים: 

הלהבים   6להבים המסוגלים לעמוד העמוסים כבדים.  HYBRID EDGE™ ,6מכלול להבים ייחודי עם להבי  

 מקצרים את זמן העבודה ומשפרים את המרקם.  

 
 תכניות: 

 תכניות חכמות למגוון רחב של מרקמים ותוצאות, בלחיצת כפתור אחת:  Auto IQ System  - 4טכנולוגיית 

• Smoothie-    סמודי'ס 

• Extract-    שייקים ומשקאות קפואים 



• Bowl-  סמודי בול, פרוזן יוגורט וסורבה 

• Spread-  חומוס וממרחים  אגוזים חמאות , 
 

 . להצגת זמן העבודהכולל טיימר דיגיטלי  ,    – pulseאפשרות   ניתן לעבוד ידנית בעזרת 
 

 : םמכלי

Power Nutri™ Bowl – ( שניתן לסובב במקביל  פטנט ייחודי כנפי ערבול )מ"ל עם  400 ערבול חדש בנפח   מכל

  . , סורבה, חמאות אגוזים ועודיוגורט לפרוזן , לסמודי בולנוזלים   או עם מעט  מזון קפוא ללא  להכין   לערבול ובכך
 המכל מגיע עם מכסה אחסון. 

מושלם, בלי   למרקם הלהב  אל הרכיבים לדחוף את כדי המכשיר לפעולת  במקביל הערבול כנפי את  סובבו פשוט
 .לעצור ולערבב

Power Nutri™ Cup: מ"ל מפלסטיק איכותי ללא  700 מכל בנפחBPA   לגימה, המכל מותאם לרכבים  מכסה   עם

 ( TO GOבישראל, ניתן לקחת לדרך )
 

 מקום אחסון נוח לכבל בגוף המכשיר.  
 לשטיפה במדיח כלים. ניתנים  המכלים 

 

 שנות אחריות מורחבת של שריג היבואן הרשמי   4שנת אחריות מלאה +   1 :אחריות

  
 

 

 


