
 Ideale blender om zelf gezonde fruit smoothies te maken.

 Handige als draagbare, kleine blender met beker.

 Professionele fruit shake blender.

 Direct een goede blender kopen zonder tientallen blenders te vergelijken.

Wil je gezonder gaan leven? Maak dan zelf gezonde fruit smooties met deze draagbare, kleine 
professionele shake blender met USB-aansluiting. Deze aanbieding blender is klein en te gebruiken als 
beker: de blender to go.

Specificaties
Hieronder leest u de specificaties van de Blender. Afwijkingen kunnen voorkomen als gevolg van 
handmatige metingen of de wijze waarop verschillende monitoren kleuren weergeven.

Eigenschappen

Kleur Keuze uit paars, roze, groen en blauwe
Inhoud 380ml
Afmetingen 82mm x 80mm x 235mm
Materiaal Plastic (PP + PC + ABS). Het blad is van RVS.
Rotatiesnelheid 22000 RPM
Vermogen < 750W
Voeding Interne batterij
Batterijduur 10 tot 12 smoothies. Blendcycli van < 1 min.
Oplaadbaar Ja, via USB-aansluiting.

Toepassing
+ Gezonde fruit smoothies
+ Groenten en eieren
+ Milkshakes

Gebruik
* Plaats bladgroenten, fruit of andere geschikte ingrediënten in de blender.
* Schakel het smoothie apparaat in door op de knop te drukken.
* Schakel de draagbare blender uit zodra de smoothie klaar is door weer op de knop te drukken.



* Schakel de blender niet in zonder inhoud.

Plus- en minpunten
+ Deze goedkope blender is draagbaar en gemakkelijk mee te nemen.
+ Deze fruit blender op batterij blendt wanneer het u uitkomt.
+ Deze blender is tegelijk te gebruiken als beker.
- Het artikel dient van tijd tot tijd opgeladen te worden.

Garanties
+ Binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
+ Uw aankopen en betalingen terugzien in uw persoonlijke account.
+ Veilig betalen via uw bank met iDeal.
+ Onze klantenservice staat voor al uw vragen klaar.

Bijzonderheden
Houd alstublieft rekening met een levertijd van 1 tot 3 weken in verband met de actie.


