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Technische specificaties
• Motor: Universeel, geen radio/TV-storingen
• Vermogen: 800 W
• Capaciteit cakebeslag: 700 g
• Kominhoud: 3,6 l
• Snelheden: 2+ klopstand
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50 Hz
• Snoerlengte: 100, dubbel geïsoleerd met 

aangegoten stekker m
• Veiligheid: Automatische, opnieuw instelbare 

uitschakelfunctie die de motor beschermt
• Kleur: Wit met oranje en maïsgele accenten
• Schoonmaken: Alle accessoires zijn 

vaatwasmachinebestendig, Knop voor eenvoudig 
schoonmaken

Ontwerpspecificaties
• Behuizing, deksel van blender, stamper, 

inzetschaal: PP
• Handvat van blender, citruspers, kneedaccessoire: 

PP
• Opbergdoos, emulsieschijf: PP
• Kom, deksel, blenderkan, blenderbeker, 

veiligheidskap: SAN
• Inzethouder: ABS
• Metalen mes en hulpstukken: roestvrij staal en 

ABS
• Ballonklopper: Metalen ballon, POM-behuizing

Accessoires
• Roestvrijstalen mes: Voor hakken, mengen, 

kneden, pureren, mixen
• Citruspers: Voor het persen van grote 

hoeveelheden citrussap
• Blenderbeker (1,5 l): Voor het mengen, pureren 

en shaken van fruit
• Kneedaccessoire: Voor het kneden en mixen van 

alle soorten deeg
• Roestvrijstalen hakmes: Voor het middelfijn 

snijden van groenten en fruit
• Rasp (medium): Voor het middelfijn raspen van 

groenten en fruit
• Korrelrasp (medium): Voor het raspen van 

aardappels
• Rasp (fijn): Voor het fijnraspen van fruit en 

groente
• Snijdhulpstuk (fijn): Voor het fijnsnijden van 

groenten en fruit
• Sapcentrifuge: Voor het maken van sap van vers 

fruit en verse groente
• Ballonklopper: Voor het (op)kloppen en 

emulgeren
• Opbergdoos: Voor het opbergen van al uw 

accessoires
•
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