
Fakta och bild: Testfakta i mars 2019

PRODUKTINFORMATION FRÅN TILLVERKAREN

Smoothie-
maskiner

Konsumentkontakt
Cirkapris (kronor)

Effekt (W)

Antal hastigheter

Maximal körtid (innan paus)
Antal drickbägare som medföljer

Andra funktioner enligt
tillverkaren

Kan diskas i diskmaskin

TESTRESULTAT

Så blir smoothien

KOMMENTAR

 300

2

1 min 
2

–

Nej

C3.se
300

C3
Mix & Go

Enkel att använda.
Bra bägare där inget 

fastnar.

Mixar inte helt slätt. 
Ska ej diskas
i diskmaskin.

Missade små bitar
av mango.

 300

2

2 min 
2

Multihackare för lök
mötter mm + kanna
och filter för juice. 

Ja, men inte
knivbladen.

clasohlson.se
350

Coline
Multi Blender

Enkel att använda. 
Mixar slätt på kort tid.

 Känns lite plastig. 
Kärvar när man ska 

sätta fast mixerbäga-
ren på motorenheten. 

Mixar slätt men 
mycket bubblor och 

skum bildas.

 900
2 + program för

 smoothie och iskross
i.u
1

Röror och soppor.
Multihackare för
lök, nötter mm. 

Ja

electrolux.com
1 100

Electrolux
Explore 7 Compact

Blender

Snygg design. Känns 
rejäl och gedigen. 
Många funktioner.

Står stadigt.

Mixar inte helt slätt. 
Inte så snabb.

 Missade små bitar
av mango.

 600

1

 1 min
2

Mala gryn och nötter.

Ja, men inte
knivbladen.

nutribullet.com
1 000

NutriBullet
600 Series

Klart snabbast och 
mycket lätt att 

använda. Mixar slätt.

Bara ett lock till 
drickbägarna. Locket 

saknar dessutom  
drickpip – måste 
skruvas av helt.

Mixar slätt och 
snabbt.

 300

1

3 min 
2

–

Ja

obhnordica.com
250

OBH Nordica
Blender Smoothie

Twister

Enkel att använda.

Mixar inte helt slätt. 
Bägaren måste tryckas 
ner under mixningen – 

lite jobbigt då 
maskinen inte är så 

snabb.

 Missade små bitar
av mango. Isbitar och 

frusna jordgubbar 
fastnade under 

mixning.

 1 400
Steglöst + program för

mixning och iskross
3 min

Medföljer ej
Vaccumfunktion som
ska hålla smoothien

fräsch längre. 

Ja

philips.com
2 700

Philips
Avance collection High
speed vacuum blender 

Smoothien håller sig 
fräsch längre i kylen.

Mixar inte helt slätt. 
Lite krånglig att 

använda. Tillbringaren 
får inte plats

i kylen.

Mindre bubblor och 
skum än övriga men 
missade små bitar

av mango.

 900

Steglöst 

1 min
1

Röror och soppor. 

Ja

philips.com
1 000

Philips
Viva collection

Pro Blend 6

Enkel att använda. 
Mixar slätt på kort tid.

Risk att man av 
misstag skruvar loss 
drickbägaren så att 
vätska kan rinna ut
när man tar av den
från motorenheten.

Mixar slätt.

 300

1

1 min 
1

–

Ja

princesshome.eu
300

Princess
To Go

Enkel att använda.

Mixar inte slätt. 
Knapp måste hållas

in under mixningen – 
lite jobbigt då den
inte är så snabb.

Mixar sämst. 
Grönkålen blir inte 

slät, snarare 
grovhackad. Missar 

stora bitar av mango.

Prisvärd! Vår favorit!
Mixar sämst


