
Geniet van controle, iedere keer weer de perfecte textuur!

Blendforce II BL439D blender
Blendforce II BL439D krachtige blender met exclusieve

Powelix-technologie
BL439D31

  

 

 Met Tefal Blendforce II geniet je van controle, zodat je iedere gewenste textuur met perfecte resultaten kunt
bereiken! De blender beschikt over de exclusieve Powelix-technologie, vijf snelheden, pulsfunctie en een krachtige
motor 800 W voor snel en efficiënt mixen. Dankzij de hoogwaardige roestvrijstalen afwerking is deze blender dé
perfecte aanvulling op iedere keuken. De thermische glazen kan is ideaal voor zowel warme als koude recepten.

*vergeleken met de Tefal BL310 serie

 



PRODUCTVOORDELEN

Volledige controle
Geniet van volledige controle, zodat je iedere gewenste textuur met perfecte resultaten kunt
bereiken, dankzij vijf snelheden en een pulsfunctie.

Tot 30% sneller *
Dankzij de exclusieve Powelix-technologie zijn de extreem scherpe messen in een
geoptimaliseerde snijhoek en geavanceerde geometrie geplaatst, zodat je tijdens het blenden
van je favoriete recepten geniet van perfecte resultaten, maar dan tot 30% sneller *
* vergeleken met de Moulinex LM310 blender

Prachtig design
De kwalitatieve afwerking van eersteklas roestvrij staal past perfect in elke keuken.

Krachtig
Geniet van snel en efficiënt mengen, dankzij 800 W vermogen.

Schokbestendige thermische kan
Perfecte porties maak je eenvoudig, dankzij de schokbestendig thermisch glazen kan met een
capaciteit van 1,75 l (1,25 l bruikbare inhoud). De kan is ideaal voor warme als koude recepten.

Ijscrush functie
De krachtige pulsfunctie maakt het hakken van ijsblokjes gemakkelijk, perfect voor heerlijke
koude dranken.

Air Cooling Systeem
Het speciaal ontworpen Air cooling systeem voorkomt oververhitting voor veilig gebruik.
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Stabiel ontwerp
Zuignappen aan de onderkant van de basis zorgen voor stabiliteit en extra veiligheid.

 *vergeleken met de Tefal BL310 serie
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen [800 W]

[Blades Technology] [Powelix Blades]

Aantal mesjes 6

Uitneembare messen JA

Kleur ROESTVRIJ STAAL

Totale inhoud van de kan (L) [1.75 L]

Bruikbare inhoud van de kan (L) [1.25 L]

Materiaal van de kan Glas

Snelheidsinstellingen [5]

Ice crush-functie JA

[Suction feet for stability] JA

[Dosing cup] JA

Vaatwasmachinebestendig JA

Vaatwasmachinebestendig - details Kan zonder mesjes + deksel + maatbeker

Snoeropbergruimte JA

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF : 7211004212

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3016667242124
EAN UC : 3016667242124

1 10 3 30
C20 : 1 064
C40 : 2 198
HQ4 : 2 512

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 200 x 173 x 404 (mm) 368 x 214 x 305 (MM) 384 x 230 x 326 (MM) 1 200 x 800 x 1 112 (MM)

gewicht 3,128 (KG) 4,37 (KG) 4,37 (KG) 152,1 (KG)


