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Maximale hoeveelheid  
per gebruik 2.5 L

BL
 3
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Technische gegevens

NORMEN
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 60529:  
IP 55, IP 34, EN 1678, EN 12852

MOTORBLOK
• Vermogen 1,100 watts.
• Roestvrijstalen aandrijfas. 
• Gepatenteerd motorremsysteem: langere levensduur.
• Start-Stop-Pulsknoppen.
• Variabele snelheid van 500 tot 12,600 rpm
• Pulsknop voor fijn snijden.
• R-Crush-functie.
• Timer.

KUIP
•  Roestvrijstalen kuip  van 3 L met een hoofdhandgreep en 

een tweede handgreep voor betere grip.
• Demonteerbare roestvrijstalen messen
• Stevig vergrendeld op het motorblok om trillingen te be-
perken en de levensduur te verlengen.
•  Exclusieve X-flow-technologie:
 -  Asymmetrische montage van roestvrijstalen messen: 

optimaliseert het mengvolume.
 -  Speciaal ontworpen kuipranden: voor een betere cir-

culatie van ingrediënten.
 -  Deksel met flow-guide-zijkanten: de zijkanten duwen 

de bereiding terug naar de messen.
• Deksel:
 - Waterdicht met een spatvrije veiligheidsfunctie.
 - Doorzichtig zodat u de bereiding kunt volgen.
 -  Afneembare deksel zodat u vloeistoffen en andere 

ingrediënten kunt toevoegen tijdens het blenden. 
Afneembare deksel.

•  De messen worden schoongemaakt onder stromend wa-
ter. Alle andere onderdelen kunnen makkelijk worden 
verwijderd en zijn vaatwasserbestendig.

STANDAARD TOEBEHOREN 
• Kuip van 3 liter met deksel.
• Geheel van 4 roestvrijstalen messen.

PRODUCTKENMERKEN
Voor al uw bereidingen van gebonden en niet-gebonden 
soepen, sauzen, coulis, puree en beslag (crêpes, 
pannenkoeken, wafels enz.). Geschikt voor alle soorten 
catering.

COMMERCIËLE BESCHRIJVINGA

BL 3 Blender - Eenfasig 230V/50-60/1. Vermogen 
1.100 watt - snelheid 500 tot 12.600 tpm. Pulsknop. 
R-Crush-functie. Timer. Roestvrijstalen kuip van 3 L met soft 
touch handgreep en geheel van 4 roestvrijstalen messen.

TECHNISCHE BESCHRIJVINGB

TECHNISCHE KENMERKEN

Nuttig vermogen 1100 Watts

Elektrische gegevens Eenfasig 230V/50-60/1 
5.5 A - Stekker meegeleverd

Variabele snelheid van 500 tot 12,600 rpm

Afmetingen (BxDxH) 215 x 470 x 450 mm

Mate van
recycleerbaarheid 95%

Nettogewicht 13.5 kg

Artikelreferentie 47010
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ACCESSOIRES EN OPTIONF DRAWINGS & DIMENSIONSG

230V/50-60/1 - power cord and plug supplied 
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