BLENDER
Duża moc 500 W - wysoka wydajność
Trzypoziomowy tryb pracy w tym funkcja PULSE
Wygodny dodatkowy kielich 800 ml wykonany
z wysokiej jakości tworzywa TRITAN BPA FREE

www.noveen.pl

SB2100 X-LINE

High power of 500 W - high efficiency
Three-level operation mode including PULSE function
Convenient extra 800 ml jug made of high
quality material TRITAN BPA FREE

Udoskonalone 6-ramienne ostrze do kruszenia lodu
W zestawie młynek do ziół, nasion, orzechów itp.
spełniający też funkcję młynka do kawy
Butelki z tritanu, dopuszczone do kontaktu
z żywnością, dostosowane do uchwytów
na napoje w samochodzie oraz w rowerze
Skala umieszczona na butelce ułatwia
odmierzanie proporcji dodatków do napoju
Butelki o ergonomicznym kształcie, zaopatrzone
w dziubek „non drip” i wygodne etui do transportu
Antypoślizgowe, stabilne nóżki
Możliwość mycia akcesoriów w zmywarce

Improved 6-arm ice crusher blade
Includes a grinder for herbs, seeds, nuts, etc.
with function of a coffee grinder
Tritan bottles approved for contact with food,
adapted to the drinks holders in the car
and in the bike
The scale placed on the bottle makes it easier
to measure the proportion of beverage additives
Bottles with an ergonomic shape, equipped with
a "non drip" cap and a comfortable transport case
Non-slip stable feet
Ability to wash accessories in the dishwasher

Nowoczesny wygląd, wysokiej jakości
tworzywo z wykończeniem stalowym
Subtelne oświetlenie LED informujące
o gotowości blendera do pracy

A modern look, high quality material with
a steel finish
Subtle LED lighting informing about
the blender's readiness to work

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DETAILS
MODEL
NAPIĘCIE / VOLTAGE
POBÓR MOCY / POWER
WYMIARY PRODUKTU / PRODUCT DIMENTIONS
WAGA / WEIGHT OF PRODUCT

Blender Sport Mix&Fit NOVEEN SB2100 X-line white

5 902221 620706 >

SB2100 X-LINE White
220-240 Volt
500 Wat
12,2 x 12,2 x 37 cm
1,9/2,5 kg N.W/G.W
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