
Ontdek perfecte blendresultaten, op ieder moment van de
dag.

Krachtige motor
Krachtige 1400 W motor voor fantastische mengresultaten

Mastermix BL850D blender
Luxe blender

BL850D38  

 

 



 Ervaar de kracht van de Mastermix en ontdek perfecte resultaten.

Meng vrijwel alle mogelijke ingrediënten binnen enkele seconden dankzij de krachtige motor van 1400 W.
Altijd de gewenste textuur dankzij de 3 automatische programma's en de snelheidsregelaar met
verlichting.

PRODUCT BENEFITS

Tripl'Ax-technologie:
Ontdek ultieme mengresultaten dankzij de Tripl'Ax-technologie. 6 roestvrijstalen messen
gecombineerd met 3 verschillende functies om de perfecte mix te garanderen:
 
Functie 1. Cyclonisch effect
Creëer een cyclonisch effect voor zachte en homogene bereidingen.

Functie 2. Optimaal mixen
Mixt en crusht alle soorten ingrediënten fijn.

Functie 3. Laat geen stukjes achter!
Zorgt ervoor dat er geen stukjes onderin de kan achterblijven.

3 programma's
3 programma's (smoothie, ice crush, Auto Clean): druk op het programma naar wens en binnen
een paar seconden heb je een verse smoothie of fijn gecrushed ijs. Dankzij het programma voor
automatische reiniging is de Mastermix ook eenvoudig schoon te maken: doe wat afwasmiddel
en water in de kan en druk op de Auto Clean-knop. De blender gaat nu op wisselende snelheden
werken waardoor het apparaat automatisch wordt gereinigd.

Glazen kan die bestand is tegen thermische schok
Glazen kan die bestand is tegen thermische schok (max. 80 °C) voor zowel warme als koude
bereidingen.

Snelheidsregelaar met verlichting
Bepaal zelf de textuur van je bereiding met behulp van de verlichte snelheidsregelaar.

Roestvrijstalen motorblok van premium kwaliteit
Mastermix is voorzien van een hoogwaardig roestvrijstalen motorblok en staat prachtig op je
aanrecht.

Uitneembaar rvs mes
Makkelijk schoon te maken: vaatwasmachinebestendig
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PRODUCT FEATURES

Snelheidsinstellingen Snelheidsregelaar

Ice crush-functie JA

Pulsestand JA

Totale inhoud van de kan (L) 2,2 L

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

Materiaal van de kan Glas

Aantal waaiers 6

Uitneembare messen JA

Tripl'Ax-messen JA

Vaatwasmachinebestendig JA

Vaatwasmachinebestendigheid - details Meshouder, kan, deksel, vulstop

Kleuren Roestvrij staal

[tech.char.country.origin] China

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF : 8000035807

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

EAN ST : 3016661147692
EAN UC : 3016661147692

2 12 2 24
C20 : 1 100
C40 : 2 260
HQ4 : 2 424

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 200 x 200 x 440 281 x 216 x 368 (MM) 448 x 296 x 386 (MM) 1 200 x 800 x 906 (MM)

gewicht 4.4 5,25 (KG) 10,5 (KG) 147 (KG)


