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Blender

MMBH4P3W De VitaBoost hoogwaardige mixer: met
meer dan 30.000 rotaties per minuut en
drie programma’s voor gezonde smoothies,
shakes en soep.
● Geniet dagelijks van een vitamineboost: de krachtige 1600W

motor met meer dan 30.000 rotaties per minuut kan alle
soorten fruit en groenten aan.

● Drie programma’s: smoothies, shakes en soep. Steeds het
beste resultaat met slechts één druk op de knop.

● Ideaal voor grote hoeveelheden: de duurzame 2L kunststof
blender met stamper is BPA vrij.

● Het zesbladig inox mes garandeert een extra fijn en romig
resultaat, ook bij harde en vezelige ingrediënten.

● Receptenboek met meer dan 30 recepten voor smoothies,
shakes, … Inclusief tips voor een gezonde voeding.

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  500 x 200 x 225
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  325 x 245 x 445
Dimensions of the master case (mm) :  350 x 265 x 460
Palletafmetingen :  190 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  1
Standaard aantal units per pallet :  30
Units per layer :  6
Nettogewicht (kg) :  5,4
Brutogewicht (kg) :  6,4
EAN-code :  4242002997636
Vermogen :  1600
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE
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MMBH4P3W

De VitaBoost hoogwaardige mixer: met
meer dan 30.000 rotaties per minuut en
drie programma’s voor gezonde smoothies,
shakes en soep.

Uitstekende resultaten

- Krachtige motor: 1600 W, 2.2 HP, >30,000 rpm

- De duurzame 2L kunststof blender mixt eveneens rauwe
ingrediënten tot warme soep.

- Kwaliteitsvol 6-bladen inox mes.

- De handige stamper helpt bij de verwerking van ingrediënten
zoals bevroren en volumineuze mengsels.

Comfort / Reiniging

- 3 automatische programma's voor smoothies, shakes en
soepen.

- Verschillende snelheidsinstellingen en pulsfunctie.

- Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig (deksel,
stamper).

Materiaal/Design

- Kunststof en metalen behuizing.

- Grote 2L kunststof blender: onbreekbaar, smaak- en geurvrij.

- Kunststof dat in contact komt met voedsel in BPA vrij.

Meegeleverde toebehoren

- Receptenboek met talrijke recepten, speciaal ontwikkeld voor
de VitaBoost.

- Stamper voor een eenvoudige verwerking van alle
ingrediënten.


