Good To Go Sportsblender
ESB2500

En banan, lite yoghurt och lite färska bär. Blanda och drick. Den nya Electrolux
Sports mixer ESB2500 gör ditt liv sundare. Fyll den BPA-fria plastflaskan (600
ml) med en färgglad och hälsosam smoothie på nolltid. Flaskan är slag- och
stöttålig och absorberar ingen lukt eller smak. Mixerenheten blandar alla
ingredienser direkt
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Produktfördelar
2 robusta BPA-fria plastflaskor
Plastflaskan är 100 % BPA-fri och absorberar ingen lukt
eller smak. Den är enkel att hålla i och är precis i rätt
storlek för att passa i väskan. Flaskan är stöt- och
slagtålig tack vare Tritan-plasten. * * Tritan är ett
varumärkesnamn som tillhör företaget Eastman

Inkludera hela familjen
Sportblendern ESB2500 levereras med två flaskor med
lock. Ytterligare flaskor kan köpas separat så att hela
familjen kan få sin egen flaska. Märk din flaska med ditt
namn så kommer den inte att blandas ihop med någon
annans. En flaska per person, precis som tandborsten.

Enkel att använda
Att göra en läcker smoothie med Sportsblendern
ESB2500 tar nästan ingen tid eller ansträngning alls.
Lägg bara i ingredienserna, sätt fast de löstagbara
knivarna, sätt fast flaskan och tryck på pulsfunktionen.
Den är lätt att använda, lätt att rengöra och lätt att ta
med överallt.

En säker mixer
Fyra sugkoppar på undersidan av mixern gör att den står stadigt när du
använder den. Mixern i rostfritt stål har en pulsfunktion som fungerar precis
som en on/off-knapp; när du släpper knappen stannar mixern. De fyra knivarna
är också löstagbara och lätta att rengöra.

• Puls-funktion
• Locket är låst - för din säkerhet
• Sugproppar på undersidan
• Sladdförvaring
• 2 flaskor (600 ml)

Good To Go Sportsblender
ESB2500
Tekniska specifikationer
Färg
Accentfärg
Antal hastigheter
Effekt, W
Kanna, material
Kanna, volym
Sladdlängd, (ca) m
Produktmått H x B x D, mm
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Rostfri
Licorice
1
300
Tritan
0.6
1
397x128x128
910 280 269
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