
HJÄLTARNA I 
KÖKET
Prisvärda sommargåvor t



CHAMPION 
SMOOTHIEMAKER
CHSM110
Fyll flaskan med dina favoritfrukter, 
bär eller grönsaker och skruva på kniv-
bladen. Smoothiemakern är utrustad 
med hällpip, som gör att du kan dricka 
direkt från flaskan. Volym: 500 ml. 

Pris: 245:- / st

SMOOTHIE-TO-GO 
POWER
CHSM115 
Mixa enkelt din smoothie eller prote-
indryck direkt i bärgaren. Två hastig-
hetslägen, puls-funktion och knivblad 
i rostfritt stål. Två bägare på 800 ml 
och två lock med drickpip ingår så du 
alltid har en bägare tillgänglig. Behål-
lare och lock kan diskas i diskmaskin.

Pris: 369:- / st

STAVMIXER 300W
CHSTM100
Champions Stavmixer är för dig som 
enkelt vill mixa, mosa och hacka. 
Med slitstarka knivar i rostfritt stål, 
en kraftig motor på 300W samt 2 
olika hastighetsval blir den till en 
pålitlig assistent i köket. Kabellängd: 
1,15 m. Mått: 6,4 x 37,5 cm.

Pris: 299:- / st

STAVMIXER 600W KIT
CHSTM200
Stavmixer med en kraftfull och tyst motor på 600W. 
2 hasigheter samt steglöst reglage. I kittet ingår 
stavmixer, behållare (600 ml), visp samt hacktillsats 
med löstagbara knivar (860 ml). Kabellängd: 1,2 m. 
Mått: 6,5 x 37 cm. 

Pris: 499:- / st

SMOOTHIEMAKER CHARGABLE 
CHSM310
Med Champions uppladdningsbara Smoothie Maker 
med knivblad i rostfritt stål gör du enkelt smakri-
ka och nyttiga smoothies på språng. Fyll flaskan 
med önskade ingredienser, sätt på locket och din 
smoothie är redo att avnjutas när du väljer att mixa 
den. Volym: 0,3 L. Litium Batteri: 700mAH 7,4V. 
USB-laddningskabel medföljer. Färg: Blå. 
Mått: 8,5 x 9 x 18,5 cm. Vikt: 0,9 kg. 

Pris: 489:- / st
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GLASSMASKIN 1,5 L 
CHGM210
Med Champions Glassmaskin gör du hemmagjord, 
välsmakande glass snabbt och enkelt. Maskinen är 
lätt att använda och du gör läcker glass på 15–30 
min. Läskande sorbet, krämig gräddglass eller  
hälsosam frozen yoghurt, välj ingredienser efter vad 
du är sugen på. Kapaciteten på hela 1,5 liter, effekt 
12W, avtagbar skål och enkel att rengöra.  
Mått: 20 x 20 x 23 cm. Vikt: 2,5 kg.

Pris: 609:- / st
ISMASKIN 10 KG/24 H 
CHIM210
Ismaskin i rostfritt stål som på ett 
par minuter gör färdiga kuber av 
is. Vattentanken på 1,7 L gör att 
du kan göra 600 g is per omgång. 
Effekt 150W. Vikt: 10 kg.  
Mått: 24,5 x 35,5 x 34,5 cm. 

Pris: 1 995:- / st

RÅSAFTCENTRIFUG SMALL
CHRS110
Den kraftfulla motorn på 500W pressar saften ur både 
frukt och grönsaker. Filter samt blad är tillverkade i 
rostfritt stål och är avtagbara för enkel rengöring.  
2 hastighetsinställningar. Juicetank 0,6 L, fruktkötts-
behållare 1,5 L, matningsrör 67 mm. Kontinuerligt på-
fyllningsbar. Mått: 40,5 x 17,5 x 31,5 cm. Vikt: 2,52 kg.

Pris: 598:- / st

VÅFFELSKÅLSJÄRN 
CHVS220
Non-stick beläggning.  
Diameter våffelskål 11,6 cm. 
Effekt 1000W. Indikator- 
lampa och cool touch.  
Mått: 25,5 x 18,8 x 11,3 cm. 
Vikt: 1,65 kg.

Pris: 439:- / st
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SOUS VIDE PRECISION CIRCULATOR
CHSV310
Tillaga kött, fisk eller grönsaker hemma med en  
noggrannhet på +/- 0,1°C vilket ger ett jäm resultat  
samtidigt behålls både saftighet, smak och färg.  
Kapacitet: max 15 L. Cirkulerar: ca. 10,0 L vatten/
min. Maximal temperatur: 92°C. Utrustad med IPX, 
löstagbart hölje, display för temperatur/tillagnings-
tid och klämma för fästning på kärl/kastrull. Effekt: 
800W. Kabellängd: 1,2 m. Mått: 10,5 x 7 x 38 cm.  
Vikt: 1,125 kg.

Pris: 1 609:- / st

AERO FRYER 2,0 L MINI
CHAF110
En lättanvänd varmluftsfritös för det lilla hushållet. Rym-
mer upp till 2 liter mat per omgång. Temperaturen kan 
justeras mellan 80–200 C° och timern stänger automatiskt 
av Air Fryern när utsatt tid är nådd. Utrustad med LED-dis-
play och avtagbar korg med non-stick yta.

Pris: 875:- / st

MINI CHOPPER 1,2 L
CHMC310
För dig som snabbt vill 
kunna hacka ingredienser till 
hemmets alla måltider. Den 
rymliga glasskålen på 1,2 L 
och de 4 knivarna i rostfritt 
stål gör denna Mini Chopper 
till ett oumbärligt hjälpme-
del i köket. Knivbladen och 
skålen går bra att diska i 
diskmaskin. Effekt: 400 W. 
Två hastigheter.  
Mått: 19,2 x 19,2 x 25 cm.

Pris: 598:- / st

SOUS VIDE & VAKUMFÖRPACKARE
CHPAKET-SV
Vakumförpackaren är utsedd till ”Bäst i test” av  
Råd & Rön september 2021.
Paketet innehåller:  
- Champion Sous Vide Precision Circulator
- Champion Vakuumförpackare Rostfri 130W
- Champion Rullplast 4-pack 28 x 300 cm

Pris: 3 559:- / set

VAKUMFÖRPACKARE SLIM
CHVF110
Förlänger matens hållbarhet upp till 5 gånger,  
skyddar mot frysskador och marinerar kött effektivt.  
Är perfekt till vakumförpackning till Sous Vide- 
tillagning. Levereras med fem vakumpåsar (20 x 25 cm), 
en rullpåse samt en slang för koppling.  
Mått: 36,5 x 5,5 x 8 cm.

Pris: 598:- / st

NYHET!
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PANINIGRILL PRO 180 GRADER
CHPG300
Flexibla gångjärn som anpassas efter höjden på  
maten, justerbar termostat och jämn värmefördel-
ning. Grillytan fördubblas enkelt i det öppna läget 
vilket ger två grillplattor i bredd, perfekt när du vill 
grilla till många. Non-stickbeläggning.

Pris: 769:- / st

CHAMPION SMÖRGÅSGRILL MULTI
CHSG110
Nonstick-behandlade plattor ger grillen ett utmärkt  
resultat varje gång. Lättanvänt låsbart handtag.  
Indikatorlamporna på ovansidan.

Pris: 265:- / st

ELEKTRISK BORDSGRILL XXL
CHEG210
Den generösa grillplattan på 47 x 32 cm har en slät 
yta samt en räfflad yta som möjliggör både grillning 
och stekning. Den utdragbara droppbrickan och 
avtagbara grillplattan med non-stick yta gör rengö-
ringen enkel. Justerbar termostat.

Pris: 639:- / st

POPCORNMASKIN RETRO XL
Champion popcornmaskin Retro är för dig som vill göra 
goda popcorn med biografkänsla hemma. Höj stämningen 
vid hemmabiokvällen, festen eller barnkalaset. Maskinen 
klara även det stora sällskapet tack vare den väl tilltagna 
kastrullen. Maskinens fönster och belysning gör det enkelt 
följa poppningen och på ett par minuter har du krispigt 
goda popcorn klara. Inbyggd belysning och lucka på  
framsidan. Måttkopp för popcorn/olja medföljer.  
Kapacitet: 1,3 dl/omgång. Effekt: 360W.  
Mått: 28 x 24,5 x 44 cm. Vikt: 3,2 kg. 
Svart CHPCM125 | Röd CHPCM120

Pris: 1 110:- / st
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CHAMPION GARMENT  
STEAMER 1000W
CHHS210
Handhållen steamer som effek-
tivt tar bort bakterier, odörer 
och lukter. Är utrustad med 
automatisk kontinuerlig ånga, 
löstagbar vattentank och borste 
som tillbehör. Uppvärmning på 
under 1 min. och kan användas 
på alla tyger. Kabellängd 1,8 m.

Pris: 379:- / st

STEAMER PORTABLE PRO
CHHS510
Steamern slätar varsamt ut veck och rynkor på 
plagget samtidigt som odörer och bakterier av-
lägsnas med den heta ångan. Ett kraftfullt ångflö-
de som samtidigt är skonsamt mot dina plagg.  
Är utrustad med avtagbar vattentank, anti-drip 
och låsknapp för konstant ångflöde. Borste, mått-
kopp och förvaringspåse medföljer. Effekt: 1500W.  
Vattentank kapacitet: 280ml. Yta ångplatta:  
11 x 5,5 cm. Sladdlängd: 1,8 m.

Pris: 489:- / st

MASSAGEPISTOL COMPACT POWER
CHMG210
Med Massagepistol Compact Power kan du massera och 
mjuka upp stela muskler innan eller efter träningen, eller 
efter en lång dag av stillasittande på kontoret. Använd 
för att värma upp muskler, massera bindväv eller främja 
blodcirkulationen. 4 hastigheter och 4 olika massage- 
huvud. Uppladdningsbar (USB-C), upp till 3200rpm  
(impulser/min), 2000mAH litium batteri 7,4V. Laddningstid 
4 h, användningstid 5-6 h. Mått: 14 x 10 cm. 

Pris: 979:- / st

MASSAGEKUDDE MED VÄRME
CHMK210
Kuddens roterande massagehuvuden masserar både mot- 
och medurs samtidigt som värmefunktionen hjälper till 
att göra massagen mer verksam. Kudden passar lika bra 
att använda hemma som på kontoret och resårbandet på 
baksidan gör att du enkelt kan fästa den på till exempel en 
stol. Effekt 24W. Mått: 31 x 10 x 18 cm.

Pris: 609:- / st
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CHAMPION GOLV- OCH BORDSFLÄKT
En stilren bordsfläkt (30 cm) och golvfläkt (40 cm) med 
säkerhetsgaller tillverkat av metall. Fläkten har justerbar 
lutning och 3 hastigheter. Oscillerande. 35W.  
Kabellängd: 1,8 m.
30 cm, 35W CHBF115 Pris: 305:- 
40 cm, 45W CHGF115 Pris: 369:-
Pris: fr.299:- / st
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