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DVOUBAREVNÉ SMOOTHIE

1 hrst červeného zelí
   (nastrouhaného)
1 zelené jablko
1 sklenice mléka

1 lžíce tekutého medu 
1 mango
1 malý ananas
15 cl pomerančové šťávy 

1 Fialové smoothie
•  Oloupejte jablko, nakrájejte ho na malé 

kousky a odstraňte stopku a semínka.
•  Mixujte jablko, červené zelí, med a mléko při 

maximální rychlosti po dobu 30 sekund.
•  Nalijte fialovou směs do sklenice 

a vložte do mrazáku.

2   Žluté smoothie
•  Oloupejte mango a ananas 

a nakrájejte je na malé kousky.
•  Mixujte mango, ananas a pomerančovou 

šťávu při maximální rychlosti po dobu 
30 sekund.

•  Do sklenice, která se chladila min. 10 minut 
v mrazáku, nalijte žlutou směs na fialovou vrstvu. 

Dobrou chuť!
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BlendForce
Plastový

BlendForce
 Skleněný

BlendForce
Skleněný

Perfectmix +
Skleněný

REF. BL420 BL435 BL439 BL811

PŘÍKON 600 W 800 W 1200 W

PROGRAMY 0 3

ČEPELE 6 čepelí Powelix 

Přejděte na webovou stránku

www.tefal.cz
kde naleznete celý sortiment

našich výrobků Powelix

*ve srovnání s modelem LN30. 

OBJEVTE NÁŠ SORTIMENT 
MIXERŮ POWELIX

30%
MIXOVÁNÍ
ZVYŠUJE RYCHLOST
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Perfectmix +

JEMNĚJŠÍ, RYCHLEJŠÍ.
OPTIMÁLNÍ MIXOVÁNÍ 
PRO ŠIROKOU ŘADU 

RECEPTŮ.



*ve srovnání s modelem LN30. 

DOKONALÉ 
PROMÍCHÁNÍ 

NEZÁLEŽÍ JEN NA 
VÝKONU ZÁLEŽÍ NA 

KVALITNÍCH ČEPELÍCH

JEMNĚJŠÍ, RYCHLEJŠÍ
OPTIMÁLNÍ MIXOVÁNÍ PRO 
ŠIROKOU ŘADU RECEPTŮ

Nová technologie 
čepelí Powelix zkrátí 

dobu přípravy  
až o 30 %*

Opravitelný výrobek  
po dobu 10 let.

Stěrka je součástí 
balení. 

Rozmixování i těch 
nejtvrdších ingrediencí   
Čepele z vytvrzené nerez oceli 
nastavené pod optimálním 
úhlem umožňují rozmixování 
i těch nejtvrdších ingrediencí.

Užijte si snadné 
mixování
Ostré čepele zajišťují optimální 
výkon při mixování s maximálně 
jemným výsledkem.

Dosáhněte dokonale 
krémové struktury 
Díky spirálovitému pohybu 
čepelí dochází k rovnoměrnému 
rozmixování bez kousků ovoce.

Snadné používání 
3 přednastavené 
programy: Smoothie, 
ledová tříšť, 
automatické čištění.

Velký objem
2litrová tepelně 
odolná skleněná 
nádoba. Pro teplé 
i studené recepty.

Snadné čištění
odstranitelné čepele.

VYSOKORYCHLOSTNÍ MIXOVÁNÍ

1200W motor
28 000 otáček za minutu


