Handblender | 800 W | Roestvrij staal

General information

Dankzij de moderne, roestvrij stalen afwerking voelt deze
handblender zich thuis in elke keuken.
Maak je keuken compleet met deze compacte maar
complete 4-in-1-mixerset, inclusief een staafmixer, een
hakmolen om bijvoorbeeld bloemkoolrijst te maken, een
garde om melk op te schuimen voor een cappuccino of om
eieren te klutsen voor een omelet en een handige kan om
in te mixen of om je gemengde lekkernijen in te schenken.
Soep, sauzen en smoothies mengen was nog nooit zo
eenvoudig. Deze mixerset is sneller, handiger en
onderhoudsarmer dan een standmixer. Uitgerust met een
roestvrij stalen schacht en mes, en meerdere
snelheidsinstellingen waarmee u zelfs de taaiste groenten
en fruit klein kunt krijgen.
Wij willen dat je snel en eenvoudig kunt mixen, terwijl je
zelf alles onder controle hebt. Daarom heeft deze blender
variabele snelheidsstanden, een turbofunctie en

Sales information

ultrascherpe roestvrijstalen mesjes die praktisch alles
kunnen snijden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de

Order code:

KAHB400CAL

motor van 800 W en slechts één druk op de knop.

Product description:

Handblender | 800 W | Roestvrij

Bij deze Nedis® 4-in-1 mixerset is een ruime kan van 900

Brand name:

staal
Nedis

ml inbegrepen. Gebruik de staafmixer om direct in de kan
te mixen, zodat je gelijk de juiste hoeveelheid van het
ingrediënt hebt. De hakmolen van 500 ml is ideaal voor
het fijnhakken van uien, noten en bloemkool, terwijl de
staafmixer uitermate geschikt is voor het maken van
gladde soepen, vruchtensappen voor baby's en smoothies.
Alle accessoires in deze mixerset zijn
vaatwasmachinebestendig, maar ook eenvoudig schoon te

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

maken met warm water en een beetje afwasmiddel. Als u
de staafmixer dagelijks gebruikt, raden we je ten zeerste

1

130 mm

245 mm

250 mm

1468 g

aan de staaf van de steel te verwijderen en deze met de

6

270 mm

515 mm

400 mm

9360 g

hand te wassen, zodat hij er als nieuw uit blijft zien.

Features

• Krachtige motor van 800 watt - voor eenvoudig blenden
en mixen

• Variabele snelheidsinstellingen - geven u de controle
• Roestvrij stalen schacht en mes - duurzaam en
eenvoudig schoon te maken
• Eénknopsbediening - voor snel blenden met bediening
met één hand
• Inclusief een hakmolen, garde en handige opvangbak

Specifications
Kleur:

Zwart/Aluminium

Kenmerk:

Verschillende Snelheden / RVS
Mes

Vermogen:

800 W

Aantal instellingen:

Regelbare Snelheid

Kabellengte:

1.1 m

Materiaal:

Kunststof / Roestvrij Staal

Ingangsspanning:

220 - 240 VAC

Type stekker:

Type C (CEE 7/16)

Package contents

Handblender
Hakmolen, garde en handige opvangbak
Snelstartgids

