
1/2
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wit / geborsteld roestvrij staal
Blender
MMBM7G2M

Een eye-catcher in elke keuken: exclusief
design en hoogwaardig materiaal.
● Roestvrij stalen behuizing, ThermoSafe glazen kan en

duurzame Tritan 2Go fles - een blender gemaakt van
hoogwaardige materialen.

● Geniet van verse smoothies en sapjes overal waar je gaat.
De 2Go fles zorgt ervoor dat je je drankjes eenvoudig kunt
meenemen.

● Compact formaat, robuust glazen blender voor het bereiden
van warme soepen tot ijskoude dranken.

● Met 2 sneldheidstanden bereik je eenvoudig de gewenste
resultaten.

Technische Data
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 308 x 120 x 116
Dimensions of the master case (mm) :  467 x 305 x 365
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  4
Standaard aantal units per pallet :  128
Units per layer :  32
Nettogewicht (kg) :  2,1
Brutogewicht (kg) :  2,5
EAN-code :  4242002934563
Aansluitwaarde (W) :  350
Spanning (V) :  220-230
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE

Toebehoren
1 x Deksel
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Een eye-catcher in elke keuken: exclusief
design en hoogwaardig materiaal.

Uitstekende Resultaten

- 350 W motor: Krachtig voor elke toepassing

- Hoogwaardig Thermosafe glazen kan voor een veilige
bereiding van warme soepen tot ijskoude dranken

- Roestvrij staal mes voor nauwkeurig snijden en mengen

- Geschikt voor ijsblokjes en bevroren fruit

Comfort / Reiniging

- 2 snelheidstanden voor elk gewenst resultaat

- Verwijderbaar roestvrij stalen mes voor eenvoudige reiniging

- Vaatwasmachine bestendige onderdelen (kan, deksel, 2Go
fles)

Materiaal/Design

- Roestvrijstalen behuizing met chromen details

- Hoogwaardige ThermoSafe glazen kan in een compact formaat
van 0.6 l

- Duurzame Tritan 2Go fles: splintervrij, smaak- en geurloos.

- Alle kunststof materialen welke in contact komen met voedsel
zijn BPA vrij

Meegeleverde accessoires

- Tritan 2Go fles (500 ml): perfect voor onderweg met handige
drinktuit


