
 
Bereid iedere dag moeiteloos perfecte sappen en smoothies

Blendforce: Voor het beste mengresultaat!

Met de Tefal Blendforce kun je vrijwel alles verwerken, van groenten en fruit tot ijs. Deze
600 W blender is uitgerust met een innovatief Air Cooling systeem dat de luchtstroom rond
de motor optimaliseert, om de duurzaamheid te verbeteren en oververhitting te voorkomen.
De blender kan tot wel 3 minuten aaneengesloten mengen. Dankzij de 3 acties 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 twee stukken gesplitst kan worden voor
extra schoonmaakgemak. Het bedienen van de blender is eenvoudig en prettig: de
geribbelde draaiknop laat je deze makkelijk draaien, het ergonomische handvat zorgt voor
een natuurlijk, intuïtief gevoel en de zuignappen aan de onderzijde zorgen voor extra
stabiliteit. De grote bruikbare capaciteit (1,25 L) van deze blender is perfect voor elke
gelegenheid; er is ook een vulstop inbegrepen voor extra precisie. Bereid heerlijke
smoothies, sappen, sauzen en gemalen ijs; voor elke dag weer heerlijke, perfect
mengresultaten.

 

Tefal Blendforce II blender BL4208

Krachtige blender met 600 W vermogen
De Smart Lock technology van deze blender zorgt voor
moeiteloos mengen, elke dag weer
Deze blender is uitgerust met een Air Cooling systeem om de
luchtstroom rond de motor te optimaliseren en oververhitting
te voorkomen
Je kunt tot wel 3 minuten aaneensluitend mengen op één van
de drie snelheden (hoog, laag, pulse)
Efficiënte ijscrush-functie die de motor niet overbelast en de
mengkan niet beschadigt 
Zuignappen aan de onderzijde zorgen voor stabiliteit
Een ergonomisch handvat en geribbelde grip om de
draaiknop zorgen voor extra gebruiksgemak

 

 

Blendforce II BL4208 blender
Blendforce II BL4208 blender

BL420838

Iedere dag moeiteloos
mengen

ACTIE 1: EASY LOCK ACTIE 2: EASY SAFETY ACTIE 3: EASY CLEAN

Smart Lock voor iedere
dag eenvoudig mengen

Het externe
vergrendelsysteem maakt
het makkelijker om de
blender te sluiten (40%
makkelijker om te
vergrendelen*).
*vergeleken met de BL300

Het automatische
vergrendelsysteem zorgt
voor volledige mesveiligheid
wanneer je de mengkan
vergrendelt.

Schoonmaakmethode
waarmee de meshouder in 2
stukken gesplitst kan worden
voor extra
schoonmaakgemak.
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Krachtige blender Zorgeloos ijs vermalen Air Cooling systeem Ultieme mengresultaten met
volledige controle

Een krachtige blender van
600 W met 4 messen voor
grondig en snel mengen,
zonder grote stukken achter
te laten.

Crush ijs in de Blendforce,
zonder je zorgen te hoeven
maken over het overbelasten
van de motor of het
beschadigen van de
mengkan als je aan één stuk
door dranken aan het maken
bent.

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

Ergonomische draaiknop: 2
snelheden en pulsestand

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen 600 W

Aantal mesjes 4

Uitneembare messen JA

Totale inhoud van de kan (L) 2 L

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

Materiaal van de kan Kunststof

Snelheidsinstellingen 2

Ice crush-functie JA

Kleur ZWART

Vaatwasmachinebestendig JA

Vaatwasmachinebestendig - details Blenderkan zonder messen + deksel + vulstop

Snoeropbergruimte JA

Garantie 2 JAAR


