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BLENDER RĘCZNY WIELOFUNKCYJNY
5W1 700W 67701 LUND
Cena brutto

177,12 zł

Cena netto

144,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

67701

Kod producenta

67701

Kod EAN

5906083038938

Producent

Lund

Opis produktu
Opis produktu
Wielofunkcyjny blender ręczny Lund 5w1 o mocy maksymalnej 1100W i płynnej regulacji prędkości ułatwi codzienne
prace kuchenne. Oprócz podstawowych akcesoriów wyposażony jest również w duży malakser z dwustronną tarką tnącą
oraz ostrze z dwoma bidonami w sam raz do szybkiego przygotowania smoothie.

INFORMACJE:
moc: 700W
moc maksymalna: 1100W
AC 220-240V 50Hz
płynna regulacja prędkości
tryb TURBO
obudowa: ABS, stal nierdzewna, chromowane elementy
długość kabla: 110cm
wymiar blendera: 20,5cm x 5,5cm
AKCESORIA:
trwałe ostrze ze stali nierdzewnej
trzepaczka do ubijania piany ze stali nierdzewnej
kubek (pojemnik) do ubijania o pojemności 0,5l
malakser o pojemności 0,5l z ostrzem
duży malakser o pojemności 1,5l z ostrzem i dwustronną tarką tnącą (z jednej strony cięcie na plastry, z drugiej tarka)
2 butelki o pojemności 0,6l wykonane z tritanu z ostrzem ze stali nierdzewnej, szczelna zakrętka
podstawka na akcesoria (trzepaczkę i ostrze)
ZALETY:
Wielofunkcyjność - blendowanie, szatkowanie, ubijanie piany oraz przygotowanie napoju. Ułatwi przygotowanie
dania głównego, zupy, sałatek, deseru i napoju.
Jakość pracy - zagwarantowana dzięki mocnemu silnikowi o mocy maksymalnej 1100W
Wygląd - klasyczny, czarny kolor z elementami stali nierdzewnej pasuje do każdej kuchni
Uniwersalność - płynna regulacja poziomu prędkości ułatwi jej dostosowanie do blendowanej żywności
Przechowywanie - podstawka na ostrze i trzepaczkę ułatwia przechowywanie akcesoriów

oferta wa?na 3 dni

PRZYGOTOWANIE SMOOTHIE - dzięki dodatkowemu ostrzu, bidonowi i szczelnej nakrętce przygotujesz pyszne smoothie,
sok lub koktail mleczny w kilkadziesiąt sekund
1. Nałóż ostrze na blender a do bidonu wrzuć owoce lub warzywa. Polecamy dodać również wodę, mleko lub inny produkt o
płynnek konsystencji.
2. Dokręć bidon do blendera a następnie w pionie blenduj do momentu otrzymania oczekiwanej konsystencji.
3. Odkręć bidon a następnie nałóż nakrętkę i ciesz się pysznym napojem "na wynos".

Dane techniczne
Numer indeksu
Marka
Napięcie [V]
Częstotliwość [Hz]
Moc [W]
Moc maksymalna [W]
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220-240
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