
Personalny blender magnetyczny

Torro magnetic

Napęd
magnetyczny

Kubki
z przykrywkami

z ustnikiem

6 stalowych
ostrzy

Panel
dotykowy



Innowacja na rynku! Blender napędzany siłą magnesu to przełomowe 
rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić energię oraz ograniczyć 
awaryjność urządzenia. Magnes przenosi siłę bezpośrednio na ruch 
ostrzy, omijając wszelkie tryby, paski, czy przekładnie. Zaufaj 
magnetycznej sile!

Magnetyczna siła



Dwa pojemniki w zestawie 
to idealne rozwiązanie dla 
aktywnych partnerów. Nikt 
z Was nie musi iść na 
kompromis, oboje możecie 
cieszyć się ulubionym 
napojem przygotowanym 
przy użyciu jednego 
blendera. To również świetne 
rozwiązanie dla nieco 
bardziej leniwych singli... jeśli 
jeden z pojemników wciąż 
czeka w zlewie na umycie - 
pamiętaj, że masz drugi!

x2



6 stalowych ostrzy zapewnia szybkie 
i dokładnie rozdrabnanie warzyw 
i owoców. Zastosowaliśmy 
najwyższej jakości stal, by mieć 
pewność że ostrza poradzą sobie
nawet w najcięższych warunkach 
i pozostały ostre przez długie lata.

6 stalowychostrzy



Wystarczy wcisnąć jeden przycisk i... to 
wszystko! Obsługa urządzenia jest banalnie 
prosta i sprawia, że użytkowanie Blendera 
to sama przyjemność! Tylko jedno kliknięcie 
dzieli Cię od smacznego i zdrowego Smoothie.

Klik i jest!

Panel dotykowy



Evorei Torro Magnetic to nie tylko wysoka jakość 
wykonania, ale także niesamowity design. 
Zaprojektowaliśmy urządzenie tak, by świetnie 
wyglądało w każdej nowoczesnej kuchni. 
Dostajesz urządzenie, które w końcu nie musi być 
chowane po szafkach - od teraz to część Twojej 
kuchnii.

Ponadczasowy
design



Program pulsacyjny pomaga 
w rozdrobnieniu nawet 
najtwardszych warzyw i owoców. 
Pozwala to również w łatwy sposób 
kontrolować w jakim stopniu Twój 
napój czy posiłek ma być 
zblendowany. 

Tryb 
pulsacyjny



Wiemy, jak szybko dziś 
żyjemy. Nie zawsze 
zdąrzysz wyciągnąć 
pojemnik ze zmywarki, 
dlatego dodajemy 
do zestawu dodatkowy 
pojemnik tak, by 
zapewnić Ci stały 
dostęp do Witamin! 

w zestawie
Kubki2



Owoce i Warzywa to podstawa 
zdrowego odżywania. Chcemy 
dać Ci urządzenie, które pozwoli 
w szybki i łatwy sposób 
dostarczyć najcenniejsze 
składniki do Twojego organizmu. 
Wrzuć swoje ulubione składniki, 
naciśnij przycisk i... droga do 
zdrowego odżywania jeszcze 
nigdy nie była tak prosta.

Zadbaj
o swoją
odporność



Blender Evorei Torro Magnetic jest bardzo 
łatwy w czyszczeniu, a same pojemniki 

możesz śmiało umieścić w zmywarce. 
Dzięki małej ilości elementów każdy 

poradzi sobie z konserwacją urządzenia!

w czyszczeniu
Łatwe



Dbamy o Twój cenny czas. Z Blenderem 
Evorei Torro Magnetic wystarczy 

przycisnąć jeden przycisk, a urządzenie 
całą resztę zrobi za Ciebie.

kochasz
Rób to co



Evorei Torro Magnetic pomoże Ci zadbać o Twoją formę! W blenderze 
łatwo stworzysz swoje ulubione proteinowe shake. 

ENERGIĘZadbaj
o swoją



Dzięki Evorei Torro 
Magnetic z łatwością 
zadbasz o swoją formę i 
szybko wymieszasz 
swoje ulubione białkowe 
odżywki.

Trzymaj
formę
BYKU! 



Dzięki nóżkom z gumowymi 
przyssawkami urządzenie 
może pracować cicho 
i stabilnie, bez obaw, że 
zsunie się z kuchennego blatu.

Stabilna
konkstrukcja



Dane techniczne

Model: EVOREI Torro Magnetic

Zasilanie:

Pojemniki: 

Panel dotykowy:

Dwa tryby pracy:

Moc:

Funkcja:

Ostrza: 

Stabilna podstawa:

Nóżki antypoślizgowe: 

Długość kabla:

Waga:

Wymiary:

220 – 240 V 

2x 300 ml 

Tak

ciągły/pulsacyjny

200 W 

miksowanie/rozdrabnianie

6, ze stali nierdzewnej

Tak 

Tak 

99 cm

1,75 kg

167x154x306mm 


