
 
Ontdek in een mum van tijd alle voordelen van groente en fruit!

Blendforce: bereid iedere dag in zeer korte tijd jouw favoriete sappen en smoothies.

Met de Blendforce blender creëer je op krachtige en eenvoudige wijze de gewenste
mengresultaten. Dankzij de Powelix Technology en zijn 3 gecombineerde functies, zul je tot
30% sneller kunnen genieten van perfecte resultaten. Deze 800 W blender is uitgerust met
een innovatief Air Cooling systeem dat de luchtstroom rond de motor optimaliseert. Dit
zorgt voor een duurzamere motor en voorkomt oververhitting; de blender kan tot wel 3
minuten doorlopend mengen. Dankzij de 3 functies van de Smart Lock Technology, kun je
elke dag moeiteloos mengen. Actie 1: Easy Lock: de externe vergrendeling maakt het
makkelijker om de blender te sluiten (40% eenvoudiger). Actie 2: Easy Safety: het
automatische vergrendelsysteem bij de basis zorgt voor volledige mesveiligheid wanneer
je de blenderkan vergrendelt. Actie 3: Easy Clean: schoonmaakmethode waarmee de
meshouder in tweeën gesplitst kan worden voor extra schoonmaakgemak. Het bedienen
van de blender is eenvoudig en prettig: de geribbelde knop zorgt ervoor dat je makkelijk
kunt draaien, het ergonomische handvat zorgt voor een natuurlijk gevoel en de zuignappen
aan de onderzijde zorgen voor extra stabiliteit. De grote bruikbare capaciteit van deze
blender (1,25 liter) is perfect voor elke gelegenheid en er is een vulstop inbegrepen voor
extra precisie. Dankzij de hitte-koeltebestendige glazen kan, kunnen warme en koude
bereidingen afgewisseld worden. Met deze blender bereid je heerlijke smoothies, sappen,
soepen, sauzen en gecrushed ijs; voor perfecte mengresultaten! Dankzij de 2 accessoires;
een hakker en een maler, kun je al je specerijen, koffiebonen, amandelen en noten malen en
uien, knoflook en kruiden hakken.

 

Tefal Blendforce II blender BL4388

• Powelix Technology voor tot wel 30% snellere mengresultaten
• Krachtige blender met 800 W vermogen
• Smart Lock voor eenvoudig menggemak in slechts 3 handelingen
• Air Cooling systeem om de luchtstroom rond de motor te
optimaliseren en oververhitting te voorkomen
• Je kunt tot wel 3 minuten doorlopend mengen op één van de drie
snelheden (hoog, laag, pulse) 
• De glazen kan met bruikbare inhoud van 1,25 liter is bestand tegen
thermische schokken (tot 80 °C)
• Efficiënte smoothie blender met ijscrushfunctie waarbij de motor
niet overbelast en beschadigd wordt
• Zuignappen aan de onderzijde zorgen voor stabiliteit
• Het ergonomische handvat van de blender en de geribbelde
draaiknop zorgen voor extra gebruiksgemak
• Eén accessoire om al je specerijen, koffiebonen, gedroogd fruit,
amandelen en noten te malen
• Eén accessoire om uien, knoflook en kruiden te hakken

 

 

Blendforce II BL4388 blender
Blendforce II BL4388 blender

BL438831

Powelix Technology Optimale duurzaamheid Optimale snijprestaties Optimale textuur

Werkt tot wel 30% sneller Optimale snijhoek voor de Extreem scherpe messen Geometrisch gepositioneerde
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Werkt tot wel 30% sneller
dankzij het hoge
mengvermogen*

Optimale snijhoek voor de
beste combinatie tussen
duurzaamheid en prestaties

Extreem scherpe messen
voor optimale snijprestaties

Geometrisch gepositioneerde
messen voor een
gelijkmatige textuur

Glazen kan met grote inhoud Air Cooling systeem Smart Lock Maler en hakker

De glazen kan van 1,75 liter is
bestand tegen thermische
schokken (tot 80 °C)

Innovatief Air Cooling
systeem voor optimale
motorduurzaamheid dankzij
de luchtstroom. Je kunt 3
minuten aaneengesloten
mengen.

Smart Lock voor moeiteloos
menggemak

Maal al je specerijen,
koffiebonen en noten en hak
heel makkelijk uien, knoflook
en kruiden

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen 800 W

Totale inhoud van de kan (L) 1,75 L

Bruikbare inhoud van de kan (L) 1,25 L

Snelheidsinstellingen 2 + pulse

Andere kenmerken Malen en hakken

Kleur Zwart

Extra meegeleverde accessoires Maler en hakker

Vaatwasmachinebestendig - details Kan, maler en hakker zonder messen + deksel + vulstop


