
 
Verbeter jouw ervaring in blenden

Blendeo verbetert jouw ervaring in blenden

De Blendeo is een zeer gebruiksvriendelijke blender met vier afneembare roestvrijstalen
messen. De messen zijn gemaakt van het duurzame Zelkrom voor langdurig goede
prestaties. Dankzij de optimale vorm van de messen, bewegen de ingrediënten soepel door
de blender heen, ongeacht hoe stevig ze zijn. De draaiknop laat je kiezen uit twee
snelheden en de pulsestand geeft een extra boost. Het krachtige vermogen van 400 watt
kan alle ingrediënten aan en is zelf sterk genoeg om ijs te crushen. Hierbij hoef je je ook
geen zorgen te maken over overbelasting van de motor. Verder is de Blendeo zeer veilig in
gebruik. De zuignappen onder de basis zorgen voor extra stabiliteit en de kan wordt
vergrendeld wanneer de blender aan staat. De kan heeft een inhoud van 1,5 liter, zodat je
voor het hele gezin smoothies kan maken. De maatstrepen zorgen voor extra precisie bij
het maken van de bereidingen. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over rommel: de
Blendeo heeft een goed afsluitbare deksel die aanzuigt zodat alles in de blenderkan blijft.

 

Tefal Blendeo blender BL2A01

Vier afneembare roestvrijstalen messen
Messen gemaakt van duurzaam Zelkrom materiaal
Krachtige blender met 400 Watt aan vermogen
2 Snelheden en pulse functie
Blender heeft een dubbel ventilatiesysteem voor frequent
langdurig blenden
Geschikt als ijs crusher
Zuignappen onder de basis zorgt voor extra stabiliteit

 

Blendeo BL2A01 blender
Blendeo BL2A01 blender

BL2A0131

Vier afneembare
roestvrijstalen messen

Ergonomische draaiknop Handige ice crush-functie Kan met grote inhoud (1.5 L)

Zo kunnen de messen snel
en makkelijk schoongemaakt
worden. Bespaar tijd bij elke
bereiding met Blendeo.

Gebruik de draaiknop om de
een van de twee snelheden
of de pulsestand te
gebruiken. Zo behaal je voor
elke bereiding het perfecte
resultaat

De Blendeo heeft een ice
crush-functie om ijsblokjes
te vermalen en ijsdrankjes te
maken.

De blenderkan van de
Blendeo heeft een inhoud
van 1,5 liter, groot genoeg
voor het hele gezin.
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Duurzame Zelkrom messen Optimale mesvorm Dubbel ventilatiesysteem Extra stabiliteit

De messen zijn zeer slijtvast
dankzij het gepatenteerde
Zelkrom materiaal. Zo
profiteer je langdurig van
scherpe messen.

De optimale vorm van de
messen zorgt voor een
gelijkmatige textuur, elke
keer weer.

Het unieke dubbele
ventilatiesysteem onder de
kan en onder de basis zorgen
voor extra duurzaamheid. Je
kunt drie minuten
achtereenvolgend blenden.

De zuignappen onder de
basis zorgen voor maximale
stabiliteit tijdens het blenden
van harde ingrediënten of het
vermalen van ijsblokjes

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen 400 W

Aantal mesjes 4

Uitneembare messen JA

Kleur Wit

Extra meegeleverde accessoires Nee

Totale inhoud van de kan (L) 1.5 L

Bruikbare inhoud van de kan (L) 1.25 L

Materiaal van de kan Kunststof

Snelheidsinstellingen 2

Ice crush-functie JA

[Suction feet for stability] JA

[Dosing cup] JA
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