ASCENT®-SERIENS
HÖGPRESTERANDE
BLENDERS
Stilren design möter banbrytande teknik

ÅRS GARANTI

ASCENT ®-SERIEN
Med sin kombination av toppmodern design,
kraft och precision hjälper Vitamix® Ascent®-seriens
blenders dig att skapa måltider av restaurangklass
i ditt eget hem. Som de första högpresterande
blendermaskinerna med inbyggda timers och trådlös
anslutning levererar de ultimat bekvämlighet
och mångsidighet nu och i många år framöver.

A3500i

BLENDER I ASCENT®-SERIEN

SMOOTHIES

FRYSTA
EFTERRÄTTER

VARMA SOPPOR

SÅSER + RÖROR

ÅRS GARANTI

SJÄLVRENGÖRANDE

A3500i

BLENDER I ASCENT®-SERIEN

A3500i:S
EGENSKAPER

TOUCHGRÄNSSNITT som är lätt att torka rent
FEM PROGRAMINSTÄLLNINGAR för smoothies,
frysta efterrätter, varma soppor, såser och röror
och självrengöring
REGLERBAR HASTIGHETSKONTROLL OCH PULS
som förfinar alla typer av konsistenser – från salsasåser
till släta puréer
PROGRAMMERBAR TIMER som bidrar till att undvika
över- eller underbearbetning av recept

TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
PRODUKTER I ASCENT-SERIEN

STILREN DESIGN som kompletterar dina andra
förstklassiga köksmaskiner och har ett genomskinligt
lock för ökad synlighet
SELF-DETECT-TEKNIK som automatiskt justerar
programinställningarna och anpassar mixtiden efter
behållarens storlek
LÅSSPÄRRSTEKNIK som förhindrar maskinen
från att fungera om locket eller behållaren inte säkrats
INBYGGD TIMER som hjälper dig uppnå din
favoritkonsistens
METALLDRIVSYSTEM som skapar en säker anslutning
mellan behållare och motorbas för maximal hållbarhet
LASERSKURNA KNIVBLAD tillverkade av härdat,
rostfritt stål som levererar samma högkvalitativa resultat
under många år framöver
10 ÅRS GARANTI säkerställer bekymmersfri användning
under minst ett decennium

A2500i

BLENDER I ASCENT®-SERIEN

SMOOTHIES

FRYSTA
EFTERRÄTTER

ÅRS GARANTI

VARMA SOPPOR

A2500i

TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA PRODUKTER I ASCENT-SERIEN

A2500i:S
EGENSKAPER

BLENDER I ASCENT®-SERIEN
TRE PROGRAMINSTÄLLNINGAR för smoothies,
frysta efterrätter och varma soppor
REGLERBAR HASTIGHETSKONTROLL OCH PULS
som enkelt justerar konsistensen på alla typer av rätter
DIGITAL TIMER som hjälper dig hålla koll på mixtiden
för varje recept

STILREN DESIGN som kompletterar dina andra
förstklassiga köksmaskiner och har ett genomskinligt
lock för ökad synlighet
SELF-DETECT-TEKNIK som automatiskt justerar
programinställningarna och anpassar mixtiden efter
behållarens storlek
LÅSSPÄRRSTEKNIK som förhindrar maskinen
från att fungera om locket eller behållaren inte säkrats
INBYGGD TIMER som hjälper dig uppnå din
favoritkonsistens
METALLDRIVSYSTEM som skapar en säker anslutning
mellan behållare och motorbas för maximal hållbarhet
LASERSKURNA KNIVBLAD tillverkade av härdat,
rostfritt stål som levererar samma högkvalitativa
resultat under många år framöver
10 ÅRS GARANTI säkerställer bekymmersfri
användning under minst ett decennium

A2300i

BLENDER I ASCENT®-SERIEN

ÅRS GARANTI

A2300i

TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA PRODUKTER I ASCENT-SERIEN

A2300i:S
EGENSKAPER

BLENDER I ASCENT®-SERIEN

REGLERBAR HASTIGHETSKONTROLL OCH PULS
som enkelt justerar konsistensen på alla typer av rätter
DIGITAL TIMER som hjälper dig hålla koll på mixtiden
för varje recept

STILREN DESIGN som kompletterar dina andra
förstklassiga köksmaskiner och har ett genomskinligt
lock för ökad synlighet
SELF-DETECT-TEKNIK som automatiskt justerar
programinställningarna och anpassar mixtiden efter
behållarens storlek
LÅSSPÄRRSTEKNIK som förhindrar maskinen
från att fungera om locket eller behållaren inte säkrats
INBYGGD TIMER som hjälper dig uppnå din
favoritkonsistens
METALLDRIVSYSTEM som skapar en säker anslutning
mellan behållare och motorbas för maximal hållbarhet
LASERSKURNA KNIVBLAD tillverkade av härdat,
rostfritt stål som levererar samma högkvalitativa
resultat under många år framöver
10 ÅRS GARANTI säkerställer bekymmersfri
användning under minst ett decennium

Vanliga Frågor Och Svar
1.

Vad är skillnaden mellan blenders i Ascent®-serien
och äldre Vitamix®-maskiner?
Nya blenders i Ascent-serien har följande egenskaper:
• SELF-DETECT-TEKNIK som automatiskt justerar
programinställningarna och anpassar mixtiden
efter behållarens storlek.
• Låsspärrsteknik som förhindrar maskinen från
att fungera om behållaren eller locket inte säkrats.
• Inbyggda timers som hjälper dig att få perfekt
konsistens varje gång.
• Ny, stilren design som ser bra ut från alla vinklar.
• Diskmaskinsvänliga behållare med genomskinliga lock.
• 10 års garanti säkerställer bekymmersfri användning
under minst ett decennium.

2.

Fungerar mina gamla Vitamix-behållare med min
nya maskin i Ascent®-serien?
Nej, blenders i Ascent®-serien är enbart kompatibla
med behållare som har Self-Detect-teknik.

3.

Kan jag fortfarande använda mina gamla Vitamixreceptböcker med den nya maskinen?
Mängden ingredienser och mixtiden kan behöva
justeras, men alla Vitamix-recept kan anpassas till
maskiner i Ascent-serien.

Fortsätter på baksidan.

Vanliga Frågor Och Svar
4.

Vilka är skillnaderna mellan de olika modellerna
i Ascent-serien?
• Samtliga maskiner i Ascent-serien har reglerbar
hastighetskontroll, puls, SELF-DETECT- och
låsspärrsteknik samt inbyggd timer.
• A2500i har 3 programinställningar.
• A3500i har 5 programinställningar, en kontrollpanel
med touchscreen och en programmerbar timer.

5.

Var tillverkas Vitamix blenders i Ascent-serien?
Vitamix blenders i Ascent-serien designas, tillverkas
och monteras i närheten av Cleveland, Ohio i USA. Vissa
av våra komponenter har sitt ursprung utanför USA.
Vitamix har varit familjeägt och haft sitt huvudkontor
i USA sedan 1921.

6.

På vilket sätt är behållarna i Ascent-serien annorlunda?
Maskinerna i Ascent-serien har behållare med Self-Detectteknik och inbyggd trådlös anslutning, vilket gör att
maskinbasen automatiskt känner igen en rad innovativa
tillbehör som lanseras i framtiden.
Den unika låsspärrstekniken förhindrar maskinen från att
fungera om inte behållaren och locket säkrats. Alla maskiner
i Ascent-serien levereras med en diskret 2-litersbehållare
som får plats under de flesta köksskåp.
Behållarna är självrengörande, kan diskas i maskin
och är tillverkade i BPA-fri Eastman Tritan-sampolyester.

Varför Vitamix?
MÅNGSIDIGHET
VARM SOPPA:
Laga varm soppa direkt i behållaren genom att utnyttja
knivbladens friktion
SÅSER + RÖROR:
Mixar de tuffaste ingredienserna till silkeslena puréer
och såser
DEG:
Simulera knådning och mal ned nötter och fullkorn i mjölet
FRYSTA EFTERRÄTTER:
Omvandla frysta ingredienser till sorbet eller glass
på några sekunder
ENKEL ATT RENGÖRA:
Alla Vitamix-maskiner självrengörs på 60 sekunder
eller mindre – du behöver inte lossa några delar

PASSION
FÖREDRAS AV KOCKAR:
Kockar över hela världen förlitar sig på Vitamix
PASSIONERADE ÄGARE:
Vi hör från hängivna fans varje dag – fråga runt, du känner
nog några
Fortsätter på baksidan.

Varför Vitamix?
HÅLLBARHET
LASERSKURNA KNIVBLAD:
Bladen i härdat, rostfritt stål har tagits fram för att hantera
de tuffaste ingredienserna
METALLDRIVSYSTEM:
Vårt metalldrivsystem innebär bättre resultat och
längre livslängd
10 ÅRS GARANTI:
Garanterat skydd av din investering under det kommande
decenniet

SUPPORT
KUNDTJÄNST:
Vårt dedikerade team finns tillgängliga för att hjälpa dig med
frågor, problem och till och med recept
FORUM PÅ SOCIALA MEDIER:
Vi interagerar med fans och följare och delar #Vitamix love

Produktegenskaper
BLENDERS I ASCENT-SERIEN

A2300i

A2500i

5 PROGRAMINSTÄLLNINGAR

A3500i

P

SMOOTHIES, VARMA SOPPOR, FRYSTA
DESSERTER, PURÉER, RENGÖRING

3 PROGRAMINSTÄLLNINGAR

P

SMOOTHIES, VARMA SOPPOR,
FRYSTA DESSERTER

REGLERBAR HASTIGHETSKONTROLL

P

P

P

PULS

P

P

P

KOMPATIBEL MED
OLIKA BEHÅLLARE

P

P

P

Digital

Digital

Program

TRÅDLÖS ANSLUTNING

P

P

P

GENOMSKINLIGT LOCK

P

P

P

INBYGGD TIMER

P

TOUCHSCREENKONTROLLER

GARANTI

TILLGÄNGLIGA FÄRGER

10 år

10 år

10 år

Svart, vit,
slate
röd

Svart, vit,
slate,
röd

Borstat
stål

De 5 Främsta
Anledningarna att
Köpa en Blender
1.

FÖREDRAS AV KOCKAR

2.

Våra kommersiella maskiner ÄR BETRODDA
OCH ANVÄNDS av världens främsta kedjor

3.

Behållarna är SJÄLVRENGÖRANDE och/eller
diskmaskinsvänliga

4.

Erbjuder över 10 KULINARISKA TEKNIKER,
däribland tillagning av varma soppor utan spis

5.

UTFORMAD FÖR HÅLLBARHET och omfattas
av garanti
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