Persoonlijke blender

COOKING SERIES

BG 1310
Artikelnummer
139767
EAN Code
5410585397672

Blend & Go - BG 1310
Blend and Go !
Maak je persoonlijke gezonde sapjes of smoothies! Je blendt in dezelfde beker waar je nadien uit drinkt. Dus snel,
makkelijk mee te nemen én minder afwas. Dankzij de 4 bekers maakt iedereen zijn eigen drankje met zijn eigen favoriete ingrediënten.
Ook ideaal voor het maken van sauzen, dressings, toppings, milkshakes, cocktails, babyvoeding, pesto, gemalen
noten, gemalen koffiebonen, gecrushte ijsblokjes, fijngemalen kaas of chocolade… Multifunctioneel !
FRITEL, met Smaak bedacht !

• 300-500-700 ml
• 380 Watt
• 15 x 15 x 20 cm
• 1,8 kg

Unieke productvoordelen
−

−

Blend & Go, de persoonlijke blender
Ideaal voor:
• Sapjes
• Smoothies
• Gemalen kaas
• Gemalen noten
• Gemalen koffiebonen
• Babyvoeding
• Gecrusht ijs …

−

Ook geschikt voor het mixen van soepen en overheerlijke purees

−

Geleverd met 4 verschillende mengbekers
• 300 ml
• 500 ml
• 500 ml met handvat
• 700 ml

−

Ice crush functie

−

Eenvoudige reiniging dankzij
• Uitneembare inox messenset
• Vaatwasserbestendige blendbekers

- Diepvries– en microgolfovenbestendig

Accessoires
FRITEL 135604
Vetlosweker
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• 300-500-700 ml
• 380 Watt
• 15 x 15 x 20 cm
• 1,8 kg

−
−
−

Mini-blender
Bediening dmv 1 knop: Aan—Uit—Pulse
Blauwe verlichting rondom de bedieningsknop zodra de mini-blender aangesloten is
Geleverd met :
• Blendbeker 300 ml
• Blendbeker 500 ml
• Blendbeker 700 ml
• Blendbeker met handvat 500 ml
• Messenset laag
• Messenset hoog
• 2 Deksels
• Strooideksel met grote openingen
• Strooideksel met kleine openingen
• Deksel met sluitbare drinktuit
• 2 Drinkringen
Materiaal bekers en deksels: kunststof
Materiaal messensets: inox
Beveiliging tegen oververhitting
Stabiliteit dankzij zuignappen aan de onderzijde
Kleur: Zilvergrijs
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