food processor

FPM250 MAX
750W
2.1 liter
POWER

De compacte metalen food processor
beschikt over het gepatenteerde Multipro systeem waarbij er één aandrijfpunt
is voor zowel de mengkom als de
blender. De compacte food processor is
voorzien van een blender. Dit accessoire
is speciaal ontwikkeld om het beste
resultaat te behalen en is perfect voor
het verpulveren van ijs.

Specificaties
• Nieuw aandrijfpunt binnenin de mengkom
Makkelijk in gebruik en meer capaciteit (20%)

FPM250

• Krachtige, energiebesparende 750 Watt motor
met uniek gepatenteerd aandrijfsysteem
voor moeiteloos mengen

• Snoeropbergsysteem
Compact en handig

• 2 snelheden en momentschakelaar
zorgt voor totale controle

• Gemakkelijk schoon te maken
Vaatwasserbestendige onderdelen

• 2.1 L inhoud (1.2 liter nettocapaciteit)
voldoende capaciteit voor elke handeling

• Mengkom voorzien van interlockbeveiliging
wanneer de mengkom niet goed geplaatst
is treedt het apparaat niet in werking

• Geborsteld aluminium behuizing
duurzaam design, levert gebruiksgemak
• 1,2L blender
voorzien van maatstrepen
• RVS snijmes
onbreekbaar, levert kracht en duurzaamheid
• Inclusief accessoires om te:
snijden/raspen, kloppen en persen

Main RTP
The key quarel
from pack
communication

Aandrijving
binnenin de
mengkom
Kenwoodworld.com

food processor

FPM250 750W 2.1 liter
MAX POWER

Accessoires
• 1.2L blender
• RVS snijmes
• Grove snij/raspschijf
• Fijne snij/raspschijf

• Metalen dubbele garde
• Deegmes
• Citruspers

Capaciteit
Mengkom

2.1 liter totaal (1,2 liter werkende
capaciteit)
1.2 liter

Blender

Product
LxBxH (cm)
Gewicht (kg)
Materialen

20 x 20 x 36
4.06
Gegoten geborsteld aluminium
behuizing, kunststof mengkom,
RVS messen en een kunststof
blender
Geborsteld aluminium

Kleur

1.2L
BLENDER

Logistieke gegevens
SAP-code:

0WFPM25002

Aantallen
Per omdoos:
Per pallet:

2
32

Verpakking
LxBxH (cm):
EAN-code:
Bruto gewicht (kg):
Netto gewicht (kg):

44.7 x 28.7 x 34.5
5011423160443
4.90
4.06

Omdoos
LxBxH (cm):
EAN-code:
Bruto gewicht (kg):

59.3 x 45.9 x 37.0
25011423160454
10.8

designed & engineered by

made in China

