
Minder impact, meer respect en steeds hetzelfde plezier! 

ECO RESPECT DJ77E
Eco Respect groentesnijder

DJ77EN10  

 

 Het Eco Respect-assortiment biedt de eerste ecologisch ontworpen producten voor voedselbereiding om de
impact op het milieu te verminderen. Dit product is gemaakt van 39% gerecycleerd plastic en vervaardigd in
Frankrijk. Het wordt ook geleverd in een milieuvriendelijke verpakking (zie details hieronder). Deze groentesnijder
bevat geen BPA, is 87% recycleerbaar en kan tien jaar hersteld worden. De Eco Respect groentesnijder biedt alles
wat u nodig heeft om groenten voor te bereiden, in één handig apparaat. U kunt het apparaat gebruiken om
groenten eenvoudig te snijden, raspen en versnipperen. Ontdek de sleutel tot al uw favoriete recepten: Heerlijke
geraspte salades, groentekoekjes, aardappelkrokantjes en meer.

 



PRODUCTVOORDELEN

ECOLOGISCH ONTWERPEN GROENTESNIJDER
Gemaakt van 39% plastic, product bestaat voor 64% uit plastic
Ecologische verpakking: recyclebaar, 90% gerecyclede vezels, inkt op waterbasis, geen plastic  
87% recyclebaar product, wanneer u uw machine vervangt, brengt u deze naar de juiste plaats
om gerecycled te worden

3-in-1 groenten voorbereid
Maak kennis met een gebruiksvriendelijk apparaat om groenten tot in de perfecte te snijden,
versnipperen en raspen! Ideaal voor heerlijke salades en onweerstaanbare bijgerechten zoals
groentekoekjes, aardappelkrokantjes en nog veel meer.

Eenvoudig kegelsysteem met kleuren
Elke kegel heeft zijn eigen unieke functie, met een eenvoudig en duidelijk kleursysteem dat zeer
gebruiksvriendelijk is en een uitzonderlijke gebruikerservaring garandeert.

Makkelijk op te bergen
Alle accessoires kunnen in het toestel zelf worden opgeborgen, met een snoer dat netjes wordt
opgerold en opgeborgen.

Gemaakt in Frankrijk
Vervaardigd in onze fabriek te Lourdes in Frankrijk

Handige functies
Vlot raspen, snijden en versnipperen, elke keer weer: De brede vulopening maakt het eenvoudig
om zelfs ongesneden groenten in te voeren, groenten die rechtstreeks in de kom belanden, en
kegels die gemakkelijk verwisseld kunnen worden.

Eenvoudig schoon te maken
De vaatwasserbestendige accessoires en verwijderbare kop zorgen voor een moeiteloze
reiniging.



Andere productfoto's

3 kegels = 3 kleuren = 3 functies
Fijn raspen, fijn snijden en kaasrasp.

Direct serve
De ingrediënten belanden meteen in de slakom, klaar om opgediend te worden.

Geïntegreerde snoeropberging
Snel en eenvoudig opbergen

Eenvoudig te verwisselen kegels
De kegels kunnen eenvoudig uit het apparaat gehaald worden

Compact
De 3 kegels kunnen in het apparaat opgeborgen worden.

Duurzaam
10 jaar lang herstelbaar product. Deze groentesnijder kan hersteld worden. De
reserveonderdelen worden gedurende 10 jaar beschikbaar gesteld.

Reparatie voor een redelijke prijs - 15 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 15 jaar
6200 geautoriseerde reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen [200 W]

Aantal functies 3

Direct serveren Ja

Kleur van het frontpaneel Zwart

Opbergen van accessoires Ja

Snoeropbergruimte Ja

Kleuren Mat zwart

Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA CMMF 1510002089

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045380020894
EAN UC :

2 16 4 64
C20 : 2 268
C40 : 4 752
HQ4 : 5 808

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 270 x 160 x 282 (mm) 265 x 190 x 226 (MM) 389 x 273 x 238 (MM) 1 200 x 800 x 1 086 (MM)

gewicht 1256 1,757 (KG) 3,514 (KG) 133,448 (KG)


