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Vita Juicer er sin egen - 4-i-1 multifunktionel juicer 
1: patenteret citruspresser CITROMAX®
2: patenteret VITATEC® funktion
3: centrifugal enhed
4: smoothie/puré funktion

Specifikationer

Hastigheder
• CITROMAX® 150 omdr./min.
• Centrifuge 2000 omdr./min.

Effekt
• 240 watt
• 220 volt (EU stik)

Materialer
• Kabinet (helstøbt metal)
• Centrifuge-skærm og disk (rustfri stål)
• Plastic dele (BPA fri Tritan®)

Andet
• Bred fodringstunnel på Vita Juicer betyder 

minimal forberedelsestid af frugt og grønt.
• Har DROPHOLD®, en patenteret udløbs-

tud, som vippes op efter brug og slutter 
fuldstændig tæt. Herved undgår man, at 
der drypper klistret saft på køkkenbordet.

• Har air-feets som forstærker helhedsind-
trykket når Vita Juicer arbejder.

• Rengøringsvenlig - alle løsdele går i opva-
skemaskinen

Leveres med følgende tilbehør

• Patenteret citruspresser CITROMAX®
• Patenteret VITATEC® funktion
• Centrifugal enhed
• Smoothie/puré skraber

Garanti

• 3 års fuld garanti (privat husholdning 
– prof. anvendelse 1 års garanti på 
 reservedele)

• 10 års garanti på motoren  
(privat husholdning)

Operation

Simpel operation via ON/OFF kontakt  
(automatisk tilpasning af hastighed)

Farver

Essential Line
• Farverne sort, hvid, creme, gul, orange, 
 rød, blå og grøn
Exclusive Line
• Farverne krom og cherry

Emballage

Vita Juicer farve afbilledet er tilsvarende Vita 
Juicer i boksen. Emballagen er produceret 
med et minimum af spildplads og i miljøvenligt 
genanvendeligt materiale.

Vita Club

Serienummeret giver eksklusiv adgang til 
medlemskab af Vita Club som indeholder 
masser af opskrifter samt tips og tricks til 
lækre juicer m.m.

Øvrigt tilbehør (tilkøb)

Vita Juicer Starter Kit som indeholder 1 stk. 
serveringskande, 4 stk. glas, 1 stk. ekstra lang 
cocktailske. Bekvemmelig og velegnet til Vita 
Juicer.

Anerkendelse

Vita Juicer har modtaget masser af anerken-
delse bl.a. den højt efter tragtede internationale 
pris ’Red Dot Award 2014 – Best of the Best’ 
og andre prestigefyldte internationale priser.
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