
 
TAULUKKO 2. TEHOSEKOITTIMIEN LAITEKOHTAINEN ARVIOINTI 

 TESTAUSTULOKSIA (laboratoriotestit) LIVING LAB-TALOUKSIEN KOMMENTTEJA 

Blendtec Designer 
725 Gun Metal 
(CTB3) 

Laite on kompakti ja laadukkaan oloinen. Se mahtuu 
matalampaankin välitilaan keittiössä. Helppokäyttöinen ja 
suorituskyvyltään tehokas. Opastava näyttö, joka ilmoittaa 
sekoitusta häiritsevistä tekijöistä, ongelmista sekä 
vikatilanteista ja antaa ohjeita eri tilanteisiin. 
Monipuoliset toiminnot ja valmisohjelmia, joista yksi 
kuumentaa seoksen valinnan mukaan 50 -100 asteiseksi. 
Näytöllä näkyy valittu sekoitusnopeus asteikolla stir, chop, 
mix, blend, joka helpottaa manuaalista nopeuden 
valintaa. 
 
Kevyt kannu, testatuista helpoin tyhjentää kaapien. 
Kannen paikoilleen kiinnittäminen vaatii tarkkuutta. Kone 
käynnistyy, vaikka kannu ei ole paikoillaan.  
 
Käyttöohje melko hyvä. Reseptikirja ei ole suomenkielinen 
ja sen reseptivalikoima on suppea. 
  

”Pidin laitteen diginäytöstä/ohjauspaneelista, johon ilmestyi tekstiä ja 
valoja. Laite myös kertoi itse, milloin nestettä tarvitsi lisätä. Laitteen 
yksi hauska ominaisuus oli, että se laskee, kuinka monta kertaa sillä 
on blendattu sen käyttöönoton jälkeen.” 
 
”Laite oli mukavan kompakti ja kevyt, sopivan matala. Kansi oli 
helppo sulkea ja avata. Meni kiinni napakasti.  Johto oli sopivan pitkä. 
Laitteen ääni oli melko kova, mutta niin oli kaikissa muissakin 
laitteissa. Ei poikkeavan voimakas.” 
 
”Kannu ja laite muutenkin kivan linjakkaan mallisia puhdistaa.” 
 
”Mielestäni kokeilun paras, mutta kallis.” 
 
”En ollut koskaan maistanut lähellekään niin tasaista smoothieta. 
Suutuntuma oli kuin samettia. Smoothie oli myös todella kuohkeaa.”  
 
”Laite oli todella helppo ottaa käyttöön. Luin myös käyttöohjeet, jotka 
olivat selkeät eikä niistä jäänyt kysymyksiä. Ohjauspaneeli oli myös 
selkeä ja siitä voisi ilman ohjeitakin osata päätellä, mitä ohjelmia 
laitteessa on. Laite pysyy vakaasti pöydällä käytön aikana.” 

OBH Nordica 7766 
Ultimate Blend 

Laite on helppokäyttöinen ja suorituskyvyltään tehokas, 
mutta melko isokokoinen ja korkea. Siinä on erillinen 
virtakytkin.  
 
Selkeä kosketusnäyttö äänimerkein. Monipuoliset 
toiminnot ja valmisohjelmia, joista yksi kuumentaa 
seoksen noin 90 asteiseksi. 
 

”Yksi nopeimmista laitteista. Monella laitteella piti pyörittää smoothie 
-ohjelma monta kertaa läpi, jotta saavutin toivomani koostumuksen. 
Tällä laitteella riitti ohjelman pyörittäminen kerran. Kohmeista 
jälkkäriä tehdessä, nestettä ei tarvinnut lisätä vaan sain aikaiseksi 
kohmeista, lusikoitavaa, pehmismäistä smoothieta.”   
 
”Melko isokokoinen laite. Isohko kannu ei sopinut kunnolla pieneen 
astiankuivauskaappiin. Melko tehokkaan tuntuine.” 
 



 
Kannu tilava, mutta painava käsitellä. Kannen irrotus 
vaatii hieman voimaa. Kannun sisäseinämissä olevat 
ulokkeet hieman hankaloittavat puhtaaksi kaapimista. 
Kahva on tukeva, hyvin käteen istuva ja pitävä. Kannussa 
on Max- täyttörajan merkintä, mutta mitta-asteikko 
erottuu heikosti. 
 
Melko pitkä liitosjohto, jonka saa kierrettyä rungon sisään. 
 
Vakiovarusteena hyvin toimiva painin. 

”Kannua hankala käsitellä täytenä, kun on niin painava”. 
 
”Keitto oli höyryävän kuumaa, mutta ohjelman kesto (7 min) tuntui 
liian pitkältä. Sileä, pehmeä lopputulos.” 
 
”Sekoituksen lopputulos on kuohkea. Minun mielestäni seoksiin tuli 
ilmaa jopa liikaa.”  

OBH Nordica 6700 
Hero 

Kompakti ja helppokäyttöinen laite, joka toimii hyvin 
erilaisten juomasekoitusten ja soseiden 
valmistuksessa. Testin edullisin laite. 
 
Laitteessa ei voi hienontaa pelkästään kuivia aineita, esim. 
pähkinöitä. Sekoitustulos on hyvä, mutta siinä oli hieman 
vaihtelua raaka-aineista riippuen. 
 
Laite mahtuu matalampaankin välitilaan keittiössä ja 
pysyy tiukasti paikoillaan pohjassa olevien imukuppien 
avulla. Testin lyhyin liitosjohto. 
 
Lasikannu on painava. Kannun pohja ja siinä oleva terä on 
irrotettavissa, joka helpottaa kannun puhdistusta Pohjan 
irrottaminen voi olla hankalaa, sillä pohjakorkki voi olla 
kiertynyt todella tiukalle. Pohjakorkin ja teräsan välissä on 
tiiviste, joka pitää asettaa huolella paikoilleen. Kannun 
mitta-astemerkinnät erottuvat melko heikosti. 
Käyttöohjeessa ilmoitettu maksimitäyttömäärä on 
pienempi kuin kannussa olevan asteikon ylin merkitä.  

 ”Perinteisen näköinen blenderi.  Lopputuotteiden rakenne ei aivan 
yhtä sileä kuin muilla laitteilla. Suussa tuntui pieniä mansikan 
siemeniä, joita ei muilla laitteilla jäänyt smoothieen. ” 
 
”Intervalliohjelma on käyttökelpoinen moneen tarpeeseen.” 
 
”Lasikannu niin painava, että kaataminen tosi hankalaa. Lisäksi nokka 
valutti”. 
 
”Aikaisemmin olen käyttänyt yleiskoneeni tehosekoitinta. Tällä 
blenderillä vähintään yhtä hyvä tulos, ehkä kuohkeampikin.” 
 
” Kylmän keiton tulos paljon sileämpi, hienojakoisempi ja kuohkeampi 
kuin käyttämälläni yleiskoneella”. 
 
”Oli hyvä asia, ettei blenderi käynnistynyt suoraan, vaan piti erikseen 
painaa playta. Ehkäisee onnettomuusriskiä.” 
 
”Helppokäyttöinen”. 

Philips Vacuum 
Blender HR3752/00 

Laite sopii erityisen hyvin juomien ja smoothieiden 
valmistukseen, sillä siinä oleva vakuumitoiminto poistaa 
hapen sekoitusprosessista ja seoksen väri ja maku säilyvät 

 ”Vakuumitoiminto sai mansikan värin pysymään hieman 
kirkkaampana, ja ehkä vaikutti jopa makuun positiivisesti. Minua 
tosin pitkästytti odotella minuutin verran aina ennen kuin pääsi 
blendaamaan.” 



 
intensiivisinä. Laitteen vakumointiohjelmalla ei saa 
hienontaa kuivia aineksia. 
 
 
Laite pysyy tiukasti paikoillaan pohjassa olevien 
imukuppien avulla. 
 
Kevyt kannu, jossa on tukeva, hyvin käteen istuva ja pitävä 
kahva. Kannun pohja ja siinä oleva terä on irrotettavissa, 
joka helpottaa puhdistamista. Kannu vaatii tarkkuutta 
asettaa paikoilleen, sillä kansiosan on oltava täsmälleen 
oikeassa asennossa. Kannussa oleva mitta-asteikko 
erottuu heikosti. Kaksi Max-täyttörajamerkintää joista 
alempi on runsaasti vaahtoaville.  
 
Vakuumitoiminnon aikana kantta ei kannata avata, sillä 
silloin vakumoinnin hyödyt menetetään. Kannessa ei ole 
täyttöaukkoa, joen kannuun ei voi lisätä aineksia sen 
toimiessa. 
 
Hyvä ohje-/reseptikirja, joka ei kuitenkaan ollut 
suomenkielinen. 

 
”Appelsiinimehusta tuli kauniin väristä ja hyvänmakuista. Tulos 
parempi kuin rinnalla kokeilemallani laitteella, jossa mehun väri 
vaaleampi ja maku kitkerämpi ja jossa mehu myös lämpeni 
sekoituksessa hieman.” 
 
”Erinomainen kannu. Käteen sopiva, kevyt ja helppo kaataa.” 
 
”Käyttöohjeessa olevat selitykset vakuumisymboleille olivat niin 
pienet, että eivät erottuneet edes suurennuslasilla”. 
 
”Käyttöohje perustuu monelta osin vain kuviin. En huomannut ensin 
kaikkia ohjeita. Käyttöohjeesta ei selviä kunnolla mikä on 
vakuumisekoituksen pikavalinnan ja käsivalinnan ero.” 
 
  

Sage BBL915UKM Laite on helppokäyttöinen, tehokas, monipuolinen ja 
laadukkaan oloinen. Suorituskyky on hyvä ja se selviytyi 
erilaisista sekoitustehtävistä tasaisen varmasti. 
Liitäntäteho testin suurin ja laite käyttövalmiudessa 
selkeästi muita painavampi. Jämäkkä ja tukeva, mutta 
myös korkea. Kannussa on Max- täyttörajan merkintä. 
 
Monipuoliset toiminnot ja valmisohjelmia, joista yksi 
kuumentaa seoksen noin 70 asteiseksi. Selkeä led-näyttö. 
Näytössä näkyy mm. valittu sekoitusnopeus asteikolla stir, 
mix, chop, blend ja mill, joka helpottaa manuaalista 
nopeuden valintaa. 

”Jämäkkä, laadukas laite. Piristävän poikkeava ulkonäkö. Mielestäni 
testin paras.” 
 
”Kypsän lihan hienontamistulos ja vihannesten hienonnus chop-
ohjelmalla oli erittäin hyvä”. 
 
”Kansi on melko tiivis, joten avaaminen hieman hankalaa”. 
 
”Kannun kahva on liukas. Kädensijasta ei saa pitävää otetta, kun 
kannu on täynnä”. 
 



 
 
Käyttöohjeessa paljon vihjeitä ja vinkkejä laitteen 
käyttöön. Sekoitusopas auttaa erilaisten raaka-aineiden 
hienontamista. Mukana oleva reseptikirja on hyvä, mutta 
englanninkielinen. 
 
Vakiovarusteena hyvin toimivat painin ja kaavin. 

”Kannun punainen mitta-asteikko, monet eri mittayksiköt ja -viivat 
näyttävät sekavalta”. 
 
”Sekoitusopas auttoi hyvin alkuun ja helpotti käyttöä. Eipä ollut 
aiemmin tullut mieleen, että blenderillä onnistuu myös tomusokeri, 
kahvin ja hiutaleiden jauhaminen sekä majoneesin teko”.  

Wilfa Power Fuel 
PF-1200S 

Kompakti ja helppokäyttöinen sekoitin. Selviytyy 
perustehtävistä yhtä hyvin kuin muut, vaikka liitäntäteho 
on testin matalin. Kolme valmisohjelmaa, joista yksi 
kuumentaa seoksen noin 100 asteiseksi. 
 
Laite mahtuu matalampaankin välitilaan. Testin pisin 
liitosjohto. 
 
Kannu on helppo tyhjentää kaapien, sillä sen seinämät 
ovat täysin sileät. Terien alta puhdistus on hankalampaa. 
Kannua ja kantta ei saa pestä astianpesukoneessa.  
Kahva on tukeva, hyvin käteen istuva ja pitävä. Kannussa 
on Max- täyttörajan merkintä ja mitta-asteikko erottuu 
hyvin. 
 
Vakiovarusteena hyvin toimiva painin, jossa lämpömittari. 

”Laitteen kansi helppokäyttöinen ja toimiva. Laite muutenkin 
kompaktin kokoinen.” 
 
”Laitteen kannun kiinnitys tuntui hieman hontelolta, joten teki mieli 
pitää kiinni varmuuden vuoksi blendatessa.” 
 
”Valmiit ohjelmat helpottavat käyttöä. Keitto-ohjelma kuumensi 
pienen keittomäärän turhankin kuumaksi.” 
 
”Laitteen valitsin selkeä ja helppo käyttää. Kannun mitta-asteikko 
näkyy hyvin.” 
 
”Hankalaa, että kannua ei voi pestä astianpesukoneessa.”  

Wilfa Power Crush 
PB-1600S 

Laite on helppokäyttöinen ja suorituskyvyltään tehokas, 
mutta melko isokokoinen ja testatuista korkein. 
 
Erillinen virtakytkin ja selkeät valitsimet. 
 
Valmisohjelmat ovat samanmittaisia. Laitteen 
maksimikäyttöaikasuositus 2 minuuttia, mutta paininta 
käytettäessä 30 s.  
 
 
Kansi on tiivis ja sen irrottaminen vaatii voimaa.  

” Sain todella sileää, sorbettimaista lusikoitavaa jälkkäriä. Massa 
pysyi kohmeisena.” 
 
” Smoothiesta tuli todella sileää helposti ja nopeasti.” 
 
”Ohjelmat lyhyitä ja valmista tuli nopeasti.” 
 
”Sinkkutalouteen aika suuri laite. Isossa taloudessa varmaan toimiva.” 
 
”Tykkäsin sekoitustikusta.” 
 



 
 
Vakiovarusteena hyvin toimiva painin. 

”Käyntiääni jäätävän kova.” 

 


