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A teljes ArtMix PRO készlet tartalma:

Zepter Ungarn Kft.
1138 Budapest
Váci út 191.

FŐZÉS
TURMIXOLÁS
A U TO M ATA  VÁ KU U M F U N KC I ÓVA L

Gyors és egészséges főzés
mesterfokon

Cikkszám         Termék neve  
BL-002   ART MIX PRO
BL-002-30   TARTÁLY MELEG ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ  
BL-002-40   TARTÁLY HIDEG ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ  
BL-002-50   TISZTÍTÓKEFE
BL-002-51   MÉRŐPOHÁR

ArtMix PRO – külön megvásárolható kiegészítő
BL-002-01   ARTMIX PRO ZAJCSÖKKENTŐ FEDŐ
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Fenntartható technológia
Egészséges. Gyors. Környezetbarát.

Egy kevésbé 
hatékony és kevesebb 
funkcióval rendelkező 
turmixgéppel készített 

keverék, amely gyorsan 
oxidálódott és szinte 
alig tartalmaz értékes 
vitaminokat és ásványi 

anyagokat. 

Az aprítás folyamata a lehető legtöbb tápanyagot 

nyeri ki a felhasznált összetevőkből, megkönnyíti 

az emésztést és hatékonyabbá teszi szervezet 

 számára szükséges vitaminok és ásványi anyagok 

felszívódását. Hideg ételek készítésekor az auto-

matikus vákuumozás funkció révén az ArtMix Pro 

eltávolítja a levegőt a készülék tartályából, meg-

akadályozva ezzel az elkészített étel vagy ital 

 oxidációját. 

Több tápanyag, jobb íz.

A megmaradt étel akár egy teljes napig is frissen 

tartható vákuumozva – így nem csupán a benne 

lévő értékes tápanyagokat őrizhetjük meg, de  

az ételpazarlást is csökkentjük. A forradalmi 

 vákuumtechnológia és a Cyclone Pro 

 technológia együttese révén az ArtMix Pro nem 

csak a lehető legtöbb értékes tápanyagot nyeri ki, 

de meg is őrzi azokat, miközben tökéletesen lágy, 

egységes ételeket készít. 

3

ArtMix Pro-val készített 
ital, amelyben az 

elkészítés  
során megmaradt  

a vitaminok és ásványi 
anyagok  

jelentős része. 

      Automatikus  
       tartály-felismerés:

Hideg            Meleg

ArtMix Pro fedő 
Csökkenti a zajszintet, csendes  
működést tesz lehetővé

Hőálló tartály, 1,75 L

6

Akár 15 dB-lel csökkenti  
a készülék zajszintjét és még 

biztonságosabbá  
teszi a készüléket  

a gyermekek számára.

Nyomásálló tartály, 1,25 L

BL-002-01
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Megjegyzés: a BL-002-01  
ArtMix PRO zajcsökkentő fedő  
külön vásárolható meg.
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Az egészségesebb élethez vezető út Mindennapi jólét egyszerűen

Hígabb levesek Automata 
vákuumozás 
az oxidáció 
megelőzésére

Tejitalok különféle 
magvakból és 
gabonafélékből 

Jégaprítás (egyszerre 
max. 8 kis méretű 
jégkocka)

Szószok és sűrűbb 
levesek (krémlevesek)

Dzsúsz kemény 
gyümölcsökből és 
zöldségekből 

Zabkása durvább 
szemekből

Gyümölcslé  
lágy és egzotikus 
gyümölcsökből

Zabkása finomra 
őrölt szemekből, 
natúran vagy friss 
gyümölcsökkel

Milkshake-ek és 
gyümölcskoktélok lágy 
vagy előfőzött kemény 
gyümölcsökből

Bébiétel és különféle 
sós pürék

Tejital különféle 
beáztatott (puhított) 
magvakból

Gyümölcskompótok Jeges milkshake-ek 
vagy friss gyümölcs 
frappé

Öntisztító funkció Öntisztító funkció

Automata
MELEG
programok

Automata
HIDEG

programok

16 automata program                                        manuális beállítási lehetőségekkel

Manuális időbeállítás 20–100 perc 
között (20 perces léptetéssel)

10 manuális  
sebesség-beállítás

4 5
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Cyclone Pro  
techno lógia és erős,  
1300 W teljesítményű, 
nagy sebességű motor

6 japán rozsdamentes 
acél penge

Dupla biztonsági zár

Az erős, nagy sebességű motor és 
az innovatív vákuumos turmixoló 

technológia kiemelkedően hatékony 
ételturmixolást tesz lehetővé, miközben 

megőrzi az összetevőkben található 
tápanyagokat, tovább tartja frissen az 
elkészített ételeket, valamint megelőzi  
az ételek és italok gyors oxidációját.

Hasznos  
kiegészítők

Tisztítókefe
Mérő- 
pohár
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A készülék jellemzői
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Napjaink stresszes és rohanó életmódja mellett egyre na-

gyobb kihívást jelent kiegyensúlyozottan táplálkozni, be-

juttatni a megfelelő tápanyagokat a szervezetünkbe és 

megőrizni az egészségünket. Az ArtMix Pro tökéletesen 

illeszkedik az elfoglalt emberek mindennapjaiba. Ezzel  

a sokoldalú konyhai robotgéppel gyorsan és egyszerű-

en készíthet ízletes és egészséges éte-

leket anélkül, hogy káoszt 

terem tene a konyhá-

ban. Fedezze fel az 

Damir Sertic, 
Mesterséf és a Zepter hivatalos séfje

ArtMix Pro-ban rejlő lehetőségeket, amelyeknek köszön-

hetően Ön időt takaríthat meg és professzionális szintre 

emelheti az ételkészítést otthonában. A készülék előnyeit 

a hobbiszakácsok és a gasztronómia mesterei is egyaránt 

felismerik és értékelik. Engedje szabadjára kreativitását és 

készítsen pillanatok alatt olyan süteményeket, bébiéte-

leket, leveseket és főételeket, amelyek nem 

csupán mennyeiek, de egész-

ségesek is!

Okos konyhai gép egészséges ételek  
gyors és praktikus elkészítésére
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