
 
Ongelofelijke gladheid met één druk op de knop

Perfectmix+ high speed blender: de ultieme blendervaring

Met de Perfectmix+ high speed blender ervaar je de ultieme blendervaring dankzij de
nieuwe Powelix technology. De 6 messen garanderen tot 30% snellere mengresultaten* en
zorgen ervoor dat zelfs de hardste ingrediënten gemengd kunnen worden tot een glad
resultaat.

De krachtige, duurzame 1200W motor staat garant voor snelle en gelijkmatige
resultaten.
De 3 vooraf ingestelde programma's (Smoothie, Ice Crush en Auto Clean) zorgen
voor extra gebruiksgemak.
Met de Perfectmix+ geniet je eenvoudiger dan ooit van al je favorieten: gezonde
smoothies, milkshakes, ijs, cocktails, hummus en nog veel meer.  
De grote glazen blenderkan is ideaal voor het hele gezin en is gemaakt van
hittebestendig glas dat niet breekt bij sterke temperatuurwisselingen.
Dankzij de 600ml meeneembeker, die direct op de blender past, geniet je ook
onderweg van je zelfgemaakte smoothie of shake.

 

Tefal Perfectmix+ high speed blender BL81G8

KRACHTIGE BLENDER: Een high speed blender voor het
behalen van perfecte resultaten tot 30% sneller*
MOEITELOOS MIXEN: Vlijmscherpe RVS messen voor
optimale snijprestraties en perfecte gladde resultaten
OPTIMALE STRUCTUUR: Verbeterde positie van de messen
voor een gelijkmatige textuur
KRACHTIGE MOTOR: 28.000 rotaties per minuut (RPM) en
een vermogen van 1200W voor fantastische blendresultaten
in no time
HOGE KWALITEIT GLAZEN KAN: De hittebestendige glazen
blenderkan is geschikt voor het maken van zowel koude als
warme bereidingen en heeft een capaciteit van 2L
ON THE GO BEKER: Inclusief een meeneembeker van 600ml
om overal waar je maar wilt te kunnen genieten van je
bereidingen

 

Perfectmix+ BL81G8 high speed blender
BL81G831
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Nieuwe Powelix Technology Optimale duurzaamheid Optimale snijprestaties Optimale textuur

Creëer perfecte
mengresultaten tot wel 30%
sneller dankzij verbeterde
messen.*

De verbeterde snijhoek van
de messen zorgt voor de
beste combinatie tussen
duurzaamheid en prestaties.

Extreem scherpe messen
voor optimale snijprestaties.

Verbeterde positie van de
messen voor een
gelijkmatige textuur.

Hoge prestaties Smoothies voor thuis en
onderweg

Krachtige motor: 28.000
rotaties per minuut (RPM) en
een vermogen van 1200W
voor fantastische
blendresultaten binnen
no-time.

Geniet overal van je
zelfgemaakte smoothies of
verse sapjes: Dankzij de
grote blendekan met een
capaciteit van 2L is deze
blender ideaal om thuis je
smoothies te delen.
Daarnaast zorgt de 600ml
meeneembeker ervoor dat je
ook onderweg kunt genieten
van je smoothie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

[Blades Technology] [Powelix Blades]

Uitneembare messen JA

Aantal mesjes 6

Extra meegeleverde accessoires [SPATULA, 600ML ON THE GO BOTTLE]

Vermogen [1200 W]

Kleur [BLACK]

Snoeropbergruimte JA

Vaatwasmachinebestendig JA


