
C9640DG
Gunmetal

C9640W
Pearl White
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Testvinnande slowjuicer 
för hela frukter 
Välbefi nnande för kropp och själ! Ge din hälsa ett uppsving 
och gör aptitretande och näringsrik juice på bara ett par minuter!

Slowjuicern Witt by Kuvings C9640 pressar hela frukter och grönsaker, vilket betyder 
att du nu kan göra “slowjuice” utan att skära ingredienserna i små bitar. 
Med det stora påfyllningsröret går det nu snabbt och enkelt att göra nyttig
och näringsrik kallpressad juice.

Det speciella vid en slowjuicer är att den maler frukt och grönsaker. 
Den färskpressade juicen får lång hållbarhet med Witt by Kuvings. 
Eftersom juicen tillsätts så lite syre som möjligt kan den förvaras i kylskåpet
i 2–3 dygn i en ljus- och lufttät behållare. Det innebär att du kan göra mycket
juice åt gången, och därmed spara tid.  

WITT BY KUVINGS SLOWJUICER
Med en Witt slowjuicer får du en jämn, homogen 
och läcker juice som inte skiktar sig. Dessutom får 
du fullt utbyte av alla de viktiga vitaminerna och 
näringsämnena eftersom saften varsamt pressas ut 
ur frukten och grönsakerna.

Effekt:  240 W

Vikt:  6,9 kg 

Varv per minut.: 50

Mått (BxLxH): 228x208x448 (mm)

C9640

TRADITIONELL SAFTCENTRIFUG
Traditionella saftcentrifuger använder blad som roterar 
med hög hastighet. Denna process förstör en stor 
mängd av juicens enzymer och näringsämnen. 
Samtidigt mixas luft in i juicen vilket gör att juicen skär 
sig och hållbarheten försämras.

30 % renare 
juice*

5 års garanti 
på motorn

Lyxigt design 
– kompakt och smal profi l

För hela frukter 
(7,65 cm)

Ren och jämn 
juice

Användervänlig; 
lätt att samla ihop 
– lätt att använda

Rengöringsvänlig

Lätt tillagning av 
smoothies (extratillbehör)

Maskinen är utrustad med 
ett Smart-lock som gör det 
möjligt att göra en mixad juice 
och som samtidigt hindrar 
att saften droppar från locket 
ned på bänkskivan.

Den perfekta designen på 
motorbasen och saftpressarskruven 
gör slowjuiceren mycket lätt 
att samla ihop och använda.

* 30 % mindre fruktkött i juicen
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