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Mini blenderis

350 W
Ceļojumu krūka
Multismalcinātājs
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Viegli sablendē, sagriež un samaļ
Ar 350 W motoru ātriem rezultātiem
Izbaudiet ātri un vienkārši pagatavojamus smūtijus, kokteiļus, mērces, saldētus kokteiļus un samaliet
garšvielas saviem iecienītākajiem ēdieniem. 350 W motors, asmens ar četriem atzariem un
kompakta, ergonomiska tvertne lieliski sader, lai nodrošinātu jums labākos rezultātus.
Ērta tīrīšana
• Noņemams asmens ar četriem atzariem, vieglai tīrīšanai
• Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.
Baudiet dažādus kokteiļus, mērces un citus ēdienus
• Pievienots multismalcinātājs vieglai dārzeņu smalcināšanai
Baudiet veselīgus smūtijus mājās vai esot ceļā
• Krūka, kas ietilpst krūzīšu turētājā
• Kompakts dizains
Izcili gardiem smūtijiem un ātrai ēdiena pagatavošanai
• Jaudīgs 350 W motors vienmērīgi izcilam rezultātam
• Sasmalciniet ledu un citas cietas sastāvdaļas
• Divi ātruma iestatījumi smalkākai blendēšanai
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Mini blenderis

350 W Ceļojumu krūka, Multismalcinātājs

Izceltie produkti
350W motors

Specifikācijas
Kompakts dizains

Vispārējas specifikācijas

• Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg.
mašīnā, Neslīdoša pamatne
• Ātruma iestatījumu skaits: 2

Svars un izmēri

• Produkta izmēri (GxPxA): 108 x 108 x 334 mm
• Produkta svars: 1,82 kg

Izskats

• Krāsa: Metāliska austeru

Piederumi

• Iekļauts: Krūka, Ceļojumu krūka, Multismalcinātājs
Iegūt vienmērīgi izcilus blendētus maisījumus ir ātri
un viegli. Ar jaudīgo 350 W motoru un asmeni ar
četriem atzariem smalki sablendējiet savas
iecienītākās sastāvdaļas vien 30 sekundēs.

Pateicoties kompaktajam un mūsdienīgajam
dizainam, jūs mini blenderi varat turēt uz virtuves
letes, lai tas būtu pa rokai, kad steidzaties.

Nebeidzama dažādība

Ir viegli likt savam blenderim darboties ar maksimālo
veiktspēju. Asmens ar četriem atzariem ir noņemams
no blendera tvertnes ātrai un ērtai tīrīšanai pēc
katras lietošanas.

Ātri tīrāms

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Tehniskās specifikācijas
•
•
•
•
•
•
•
•

Vada garums: 0,85 m
Jauda: 350 W
Krūkas tilpums: 0,9 l
Krūzes darba tilpums: 0,6 l
Pudelītes tilpums: 0,7 l
Blendera apgr./min (maks.): 21080–28520 r/min
Multismalcinātāja darba tilpums: 150 ml
Krūkas darba tilpums: 0,6 l

Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 220–240 V
• Frekvence: 50–60 Hz

Pabeigšana

Neatkarīgi no tā, vai gatavojat mērcīti dārzeņiem vai
veselīgu smūtiju, jūsu mini blenderim tas viss ir pa
spēkam. Sākot ar kivi un beidzot ar ledus gabaliņiem,
tas smalki sablendē un sasmalcina pat cietas
sastāvdaļas.

Divi ātruma iestatījumi

Ar divām ātruma iestatījuma pogām kontrolējiet, cik
ātri un smalki vēlaties sablendēt sastāvdaļas, lai katru
reizi pagatavotu izcilus smūtijus.

Ceļojumu krūka

Būdami ikdienā aizņemti, jūs novērtēsiet, cik viegli
katru dienu ir pagatavot un paņemt līdzi veselīgus
smūtijus. Sajauciet sastāvdaļas krūkā un tad paņemiet
to līdzi, lai, ceļā esot, varētu baudīt veselīgu smūtiju.

• Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa
• Materiālu īpašības: Plastmasa (krūka/
multismalcinātājs)
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Krūkas materiāls: Stikls
• Slēdža materiāls: Plastmasa
Izbaudiet, cik ērti ir izmantot noņemamos
piederumus, ko var mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā.

Multismalcinātājs

To visu varat izdarīt ar savu multismalcinātāja
piederumu. Pagatavojiet dažādas mērcītes,
sautējumus un mērces ar savu daudzpusīgo
smalcinātāju. Tas ir lieliski piemērots dārzeņu,
piemēram, sīpolu, garšaugu, riekstu un gaļas
smalcināšanai.
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Apkope

• 2 gadu vispasaules garantija

Ilgtspējīgums

• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
•

