
BLP900BK – Power Blender
Vi har äran att presentera Kenwood’s nyaste erbjudande till blender marknaden, BLP900BK Blend-XPRO högprestanda blender. Utformad 

och designad för träningsentusiaster och hälsomedvetna människor. Genom de nya Helix Force ™ knivarna som ger den ultimata 

blandningen samtidigt som du bibehåller alla näringsämnen och får en slät konsistens. Oavsett om det är en hälsosam grönsakssoppa, en 

proteinshake eller fryst frukt till en smoothie så kan BLP900BK Blend-XPRO högprestanda blender fixa detta på nolltid och med lätthet!

• 1600W Motor

• Robust och kraftfull

• 30,000 RPM

• Blanda alla ingredienser och 

behåll alla vitaminer och 

näringsämnen

• 3 Förinställda program

• Uppnå ett perfekt resultat för dina 

nyttiga smoothies, soppor och is.

• Hållbar knivar av rostfritt stål

• 6 förstärkta blad med rostfritt stål 

för maximal hållbarhet.

• Smart design och kapacitet

• Stark och tålig

• 2L Tritan™ Bägare

• BPA fri,  stark hållbarhet och tålig 

för tuff påverkan

• Omröringsstav

• Ett hjälpmedel när du vill blanda 

olika tjockare blandningar av 

livsmedel

• Helix Force™ Kniv blad System

• 2 nivåer av skärning och hackning 

för olika typer av blandningar. 

Behövs inte tillsatt vätska eller 

förberedelse.

Stärker din hälsosamma livsstil



Please contact your Regional Co-ordinator for samples and SKU information

BLP900BK – Performance Blender

Product Details

Colour Black and Green

Materials Plastic and stainless steel

Dimensions (cm) 54.0H  x 20.0W x 26.0D

Weight (kg) 5.6

Packaging Single Pack Multi Pack

BLP900BK
Size (cm) 37.7H x 24.5W x 45.0D 39.7 x 46.5W x 50.8D

Weight (kg) 6.5 13.8

Container Qty 20ft 40ft 40ft H MOQ

BLP900BK 550 1150 1380 550

SKU Description Barcode

0W22310046 BLP900BK BL KW 

PROFORMANCE INT

Single 

Pack

5011423192062

Multi Pack 25011423192479

0W22310056 BLP900BK BL KW 

PROFORMANCE GBMY 

Single 

Pack

5011423194073

Multi Pack 25011423192479

Carton sizes, weights and barcodes vary depending on pack contents


