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EASY EXPERT – nowy blender kielichowy w ofercie marki Teesa 

Walory zdrowotne, oszczędność pieniędzy, ograniczenie marnowania jedzenia… 
Powodów do robienia koktajli w domowym zaciszu jest naprawdę wiele. Dlatego 
właśnie marka Teesa, specjalizująca się w produkcji urządzeń małego AGD, 
systematycznie wprowadza do oferty urządzenia, które są odpowiedzią na 
pojawiające się potrzeby użytkowników. Właśnie w ofercie pojawił się blender 
kielichowy Easy Expert o mocy 1200 W, który dzięki swoim możliwościom, pozwoli 
cieszyć się łatwością przygotowywania pysznych i zdrowych zup oraz koktajli.  

 

Blender kielichowy Teesa Easy Expert to urządzenie do zadań specjalnych. Silnik o mocy 
1200W w połączeniu z sześcioma trójpoziomowymi ostrzami gwarantuje wysoką precyzję 
blendowania i dużą wytrzymałość. Trzy automatyczne tryby pracy: do koktajli, pulsacyjny oraz 
kruszenie lodu sprawią, że rozdrabnianie nawet najtwardszych produktów, takich jak lód czy 
orzechy, nie sprawi mu wysiłku, a owoce z drobnymi pestkami łatwo i szybko zmienią się 
w gładką masę. Z kolei osobom lubiącym mieć wszystko pod kontrolą, na pewno spodoba się 
możliwość manualnej regulacji prędkości, dzięki której ręcznie ustawią ilość obrotów ostrzy. 

Kolejną zaletą urządzenia jest jego nowoczesny i elegancki design. Szklany kielich 
o pojemności 1,7 l idealnie komponuje się ze stalową obudową, dzięki czemu produkt będzie 
prezentował się doskonale w każdej kuchni. Dodatkowym efektem wizualnym jest 
podświetlenie przycisków funkcyjnych i pokrętła, które nie tylko nadaje nowoczesnej estetyki, 
ale poprawia także widoczność tych elementów. 



 

Wygoda użytkowania blendera Easy Expert przejawia się nie tylko w samej jego obsłudze. 
Świadczy o niej także możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce. Dzięki stali 
nierdzewnej, ostrza nie ulegną stępieniu ani zniszczeniom, a wykonany ze szkła kielich 
w przeciwieństwie do plastikowych odpowiedników, pozostanie przejrzysty i nie popęka pod 
wpływem temperatury. Do automatycznego mycia nadaje się również niezwykle wytrzymała 
pokrywa urządzenia. 

Co ważne, materiały z których został wykonany blender Easy Expert nie zawierają BPA, czyli 
bisfenolu - środka chemicznego stosowanego do produkcji tworzyw sztucznych. Dzięki temu, 
urządzenie jest całkowicie bezpieczne i wolne od toksyn, a użytkownik nie musi obawiać się 
o zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. 

Produkt dostępny na stronie www.teesa.pl oraz w sieci Rebel Electro i na 
www.rebelelectro.com w cenie 199 zł.     
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