
ASCENT™ SERIES 
HØYYTELSES BLENDERE

Elegant design møter revolusjonerende teknologi

ÅRSGARANTI



ASCENT™ SERIES

Kombinerer høyteknologisk design med kraft 

og presisjon: Vitamix® presenterer de første 

høyytelsesblendere med trådløs tilkobling,  

og leverer den ultimate praktiske løsningen 

og allsidigheten, nå og i mange år fremover.



SMOOTHIES

FRYSTE  
DESSERTER

VARME SUPPER

DIPPER OG 
DRESSINGER

SELVRENGJØRENDE ÅRSGARANTI

A3500i
ASCENT™ SERIE-BLENDER



TOUCH SKJERM tørkes av lett

FEM PROGRAMINNSTILLINGER for Smoothies, frosne 
desserter, varme supper, dipper og sauser, og selvrengjøring 

KONTROLL OG PULS MED TRINNLØS HASTIGHET behandler 
ingrediensene optimalt, fra tykk salsa til glatte puréer

PROGRAMMERBAR TIMER bidrar til å unngå å over- eller 
underbehandle oppskrifter

SELF-DETECT-TEKNOLOGI justerer programinnstillingene og 

maks blendetider automatisk i henhold til beholderstørrelsen

SPERRETEKNOLOGI forhindrer at maskinen starter hvis lokket 
eller beholderen ikke sitter godt fast 

ELEGANT DESIGN utfyller de andre førsteklasses apparatene 
på kjøkkenet ditt og har et gjennomsiktig lokk for enkelt innsyn

INNEBYGD TIMER hjelper deg å oppnå din favoritt-tekstur, 
blanding etter blanding

METALLDRIVSYSTEM sammenkobler beholder og motorsokkel 

for maksimal holdbarhet

LASERSKÅRNE KNIVER laget av herdet rustfritt stål, leverer 
kvalitetsblanding i flere år fremover

10-ÅRSGARANTI garanterer bekymringsfri blending i minst ti år

F
IN

N
E

S
 P

Å
 A

L
L

E
 P

R
O

D
U

K
T

E
R

 I
 A

S
C

E
N

T-
S

E
R

IE
N

A
3

5
0

0
i-

F
U

N
K

S
JO

N
E

R
A3500i

ASCENT™ SERIE-BLENDER



SMOOTHIES

FRYSTE DESSERTER

VARME SUPPER ÅRSGARANTI

A2500i
ASCENT™ SERIE-BLENDER



TRE PROGRAMINNSTILLINGER for Smoothies, frosne 
desserter og varme supper

KONTROLL OG PULS MED TRINNLØS HASTIGHET  
gjør det enkelt å justere teksturen til en hvilken som helst rett 

DIGITAL TIMER hjelper deg å overvåke blendertid for 
hver oppskrift

SELF-DETECT-TEKNOLOGI justerer programinnstillingene og 

maks. blendetider automatisk i henhold til beholderstørrelsen

SPERRETEKNOLOGI forhindrer at maskinen settes i drift hvis 
lokket eller beholderen ikke sitter godt fast 

ELEGANT DESIGN utfyller de andre førsteklasses apparatene 
på kjøkkenet ditt og har et gjennomsiktig lokk for enkelt innsyn

INNEBYGD TIMER hjelper deg å oppnå din favoritt-tekstur, 
blanding etter blanding

METALLDRIVSYSTEM sammenkobler beholder og motorsokkel 
godt for maksimal holdbarhet

LASERSKÅRNE KNIVER laget av herdet rustfritt stål, leverer 

kvalitetsblanding i flere år fremover

10-ÅRSGARANTI garanterer bekymringsfri blending i minst ti år
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ASCENT™ SERIE-BLENDER



A2300i
ASCENT™ SERIE-BLENDER

ÅRSGARANTI



KONTROLL OG PULS MED TRINNLØS HASTIGHET  
gjør det enkelt å justere teksturen til en hvilken som helst rett

DIGITAL TIMER hjelper deg å overvåke blendertid for 
hver oppskrift

ELEGANT DESIGN utfyller de andre førsteklasses apparatene 
på kjøkkenet ditt og leveres med et gjennomsiktig lokk

PAR MED ALLE TYPER SELF-DETECT™-BEHOLDERE for å 
opprette et tilpasset blendersystem som passer til dine behov 

INNEBYGD TIMER hjelper deg å oppnå din favoritt-tekstur, 
blanding etter blanding

METALLDRIVSYSTEM sammenkobler beholder og motorsokkel 
for maksimal holdbarhet

LASERSKÅRNE KNIVER laget av herdet, rustfritt stål gir 
blandinger av samme kvalitet i mange år fremover

10-ÅRSGARANTI garanterer bekymringsfri blending i minst ti år
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ASCENT™ SERIE-BLENDER



1. Hva er annerledes med blendere i Ascent™-serien 
kontra eldre Vitamix®-maskiner? 
Ny funksjon ved blendere i Ascent-serien: 

• SELF-DETECT™-TEKNOLOGI justerer automatisk 
programinnstillingene og blendertidene i henhold til 
størrelsen på beholderen.

• Sperreteknologi betyr at blenderen ikke virker 
hvis lokket ikke sitter fast på beholderen og beholderen 
ikke er riktig festet til sokkelen.

• Innebygde tidtakere hjelper deg å oppnå konsekvent 
perfekt tekstur hver gang.

• Elegant nytt design som ser flott ut fra alle vinkler.

• Beholdere som kan vaskes i oppvaskmaskin.

• 10-årsgaranti garanterer bekymringsfri blending 
i minst ti år

2. Vil mine gamle Vitamix-beholdere fungere med min  
nye maskin i Ascent™-serien? 
Nei, blenderen i Ascent™-serien er kun kompatible 
med beholdere med SELF-DETECT-teknologi.

3. Kan jeg fortsatt bruke mine gamle Vitamix-
oppskriftsbøker med den nye maskinen? 
Selv om ingrediensmengder og blandetider kanskje  
må justeres, kan alle Vitamix-oppskrifter tilpasses 
maskiner i Ascent-series. 

Fortsetter på baksiden.

Ofte stilte spørsmål



4. Hva er forskjellene på modeller i Ascent-serien?

• Alle maskiner i Ascent-serien har trinnløs hastighets- 
og pulskontroll, SELF-DETECT og sperreteknologi 
samt innebygd tidtaker.

• A2500i tilbyr 3 programinnstillinger.

• A3500i tilbyr 5 programinnstillinger, kontrollpanel 
med berøringsskjerm og en programmerbar tidtaker.

5. Hvor er Vitamix-blendere i Ascent-serien laget? 
Vitamix-blendere i Ascent-serien er designet, konstruert 
og satt sammen i nærheten av Cleveland, Ohio, USA. 
Vitamix har vært en familiebedrift med hovedkontor 
i USA siden 1921.

6. Hvordan er beholdere i Ascent-serien forskjellige? 
Maskiner i Ascent-serien har beholdere med SELF- 
DETECT-teknologi og innebygd trådløs tilkobling, 
slik at maskinsokkelen gjenkjenner automatisk 
hvilken beholder som brukes og justerer maks.  
blendertider deretter.  
 
Sperreteknologi betyr at blenderen ikke virker hvis lokket 
ikke sitter godt fast på beholderen og beholderen ikke 
er riktig festet på sokkelen. Alle maskiner i Ascent-serien 
leveres med 2-litersbeholder med lav profil, som passer 
under de fleste overskap.  
 

Beholdere er selvrensende og kan vaskes i oppvaskmaskin 
og er laget av BPA-fri Eastman Tritan™ kopolyester.

Ofte stilte spørsmål



Hvorfor Vitamix?

ALLSIDIGHET

FRYSTE DESSERT:  

Gjør frosne ingredienser til sorbet eller iskrem  

i løpet av sekunder 

SAUSER + DRESSINGER:  

Knus de groveste ingrediensene til silkeglatte pureer 

og sauser i tillegg til hjemmelaget nøttesmør

VARM SUPPE:  

Lag varm suppe direkte i beholderen ved hjelp av  

friksjonen fra knivene

DEIG:  

Simulerer elting. Maler nøtter og fullkorn til mel

SMOOTHIES + JUICE: 

Gjør sunne, hele frukter og grønnsaker til forfriskende drikke

ENKELT Å GJØRE RENT:  

Hver Vitamix-maskin gjør seg selv ren på 60 sekunder eller 

mindre—ingen demontering kreves

LIDENSKAP

FORETREKKES AV KOKKER:  

Kokker over hele verden stoler på Vitamix

Fortsetter på baksiden.



LIDENSKAPELIGE EIERE:  

Vi hører fra begeistrede fans hver dag; spør rundt omkring, 

du kjenner sikkert noen

SOSIALE MEDIER:  

Følg oss på sosiale medier @vitamixnorge og del gjerne  

med #vitamixlove 

HOLDBARHET

LASERSKÅRNE KNIVER:  

Kniver av herdet rustfritt stål er designet til å håndtere 

de tøffeste ingrediensene, blanding etter blanding

METALLDRIVSYSTEM:  

Vårt metalldrivsystem betyr bedre blandinger og lengre levetid

10 –ÅRSGARANTI:  

Beskytter investeringen din for det neste tiåret, garantert

SUPPORT 

KUNDESERVICE:  

Vårt team er her for å hjelpe til hvis du har spørsmål, 

problemer, og vi kan til og med hjelpe deg med oppskrifter

For å registrere din maskin og aktivere garantien din, 
gå til vitamix.com/Customer-Service/Product-Registration. 
Du må ha maskinens serienummer, som står 
på undersiden av motorsokkelen, under strekkoden.

Hvorfor Vitamix?



BLENDERE I ASCENT-SERIEN A2300i A2500i A3500i

FEM FORHÅNDSINNSTILTE 
PROGRAMMER 
SMOOTHIES, VARME SUPPER, FROSNE 
DESSERTER, PUREER, RENGJØRING

P

TRE FORHÅNDSINNSTILTE 
PROGRAMMER 
SMOOTHIES, VARME SUPPER,  
FROSNE DESSERTER

P

TRINNLØS HASTIGHETSKONTROLL P P P

PULS P P P

KOMPATIBEL MED BEHOLDERE 
AV FLERE STØRRELSER P P P

INNEBYGD TIMER Digital Digital Program

TRÅDLØS TILKOBLING P P P

GJENNOMSIKTIG LOKK P P P

KONTROLLER PÅ 
BERØRINGSSKJERM P

GARANTI 10 år 10 år 10 år

TILGJENGELIGE FARGER
Svart, hvit, 
skifer, rød

Svart, hvit, 
skifer, rød

Børstet 
Rustfritt

Produktegenskaper
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Topp 10 grunner til å kjøpe 
en blender i Ascent™-serien

1. SELF-DETECT™-teknologi justerer automatisk  

blendertidene i henhold til størrelsen på beholderen.

2. Vitamix er MERKEVAREN SOM KOKKER SETTER SIN LIT TIL

3. KONSTRUERT OG MONTERT I USA. 

En familiebedrift siden 1921. 

4. SPERRETEKNOLOGI forhindrer at maskinen settes i drift  

hvis lokket eller beholderen ikke sitter godt fast

5. BYGD FOR Å VARE — støttet av en 10-årsgaranti

6. LASERSKÅRNE KNIVER leverer kvalitetsblendere i flere  

år fremover 

7. METALLDRIVSYSTEM for maksimal holdbarhet

8. RENSER SEG SELV i løpet av sekunder, og kan vaskes i 

oppvaskmaskin

9. Utfører mer enn 10 KULINARISKE TEKNIKKER, blant annet 

varm suppe uten komfyr

10. SERIE AV BEHOLDERE gir et tilpasset blendersystem  

som er tilpasset din hverdag (på markedet i 2018)
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