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Blender

MMBM7G3M Een eye-catcher in elke keuken : exclusief
design en hoogwaardig materiaal.
● Het exclusieve design geeft elke keuken extra elegantie.
● Inox behuizing, ThermoSafe glazen kan en duurzame Tritan

accessoires - een blender van hoogwaardig materiaal.
● Geniet van verse smoothies en sapjes overal waar u gaat.

De 2Go fles zorgt ervoor dat u uw drankjes eenvoudig kunt
meenemen.

● Compact formaat, robuust glazen blender voor het bereiden
van zowel warme soep als koude drank.

● Speciale chopper voor het verwerken van kleine hoeveelheden
kruiden, noten, kaas, uien etc.

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  308 x 120 x 116
Dimensions of the master case (mm) :  538 x 356 x 444
Palletafmetingen :  175 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  6
Standaard aantal units per pallet :  90
Units per layer :  45
Nettogewicht (kg) :  2,4
Brutogewicht (kg) :  2,8
EAN-code :  4242002934570
Vermogen :  350
Spanning (V) :  220-230
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE

Toebehoren geïntegreerd
2 x Deksel
1 x Universele hakker
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MMBM7G3M

Een eye-catcher in elke keuken : exclusief
design en hoogwaardig materiaal.

Uitstekende resultaten

- 350 W motor: Krachtig voor elke toepassing

- De sterke Thermosafe glazen kan garandeert een gemakkelijke
en veilige bereiding van zowel warme soep als koude drank.

- Inox mes om perfect te snijden, hakken en mengen.

- Geschikt voor ijsblokjes en bevroren fruit.

Comfort / Reiniging

- 2 snelheden voor elk gewenst resultaat.

- Verwijderbaar inox mes voor een eenvoudige reiniging.

- Vaatwasmachine bestendige onderdelen (glazen kan, deksel,
accessoires)

Materiaal/Design

- Inox behuizing met chromen details.

- Hoogwaardige ThermoSafe glazen kan in een compact formaat
van 600 ml.

- Verlichte LED ring

- Duurzame Tritan accessoires : splintervrij, smaak en geurloos.

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

Meegeleverde toebehoren

- Chopper uit kunststof (200 ml): chopt kleine hoeveelheden
kruiden, noten, uien of knoflook.


