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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Blender 

Op zoek naar een partner in de keuken die je iedere dag bijstaat? Van de ochtend tot de avond is de FRITEL blender 
BL 3170 je ideale bondgenoot! ’s Ochtends een heerlijke shake of smoothie boordevol vitamines, voor de lunch een 
gemixte tomatenvelouté  en als avondmaal een  overheerlijke pasta met pesto. En als afsluiter van de dag misschien 
nog een lekkere cocktail met “crushed ice”?  
 
Fritel, met Smaak bedacht ! 

Blender - BL 3170 

Advies VKP 
€ 79,99 
 
•  1,5 L 
•  1000 Watt 
•  3,1 kg 

BL 3170 
 
 
Artikelnummer 
139733 
 
EAN Code 
5410585397337 

Unieke productvoordelen 

 Ideaal voor heerlijke sapjes, shakes, smoothies, cocktails, pesto… 
 
 Ook geschikt voor het mixen van soepen en overheerlijke purees 
 
 Keuze uit 12 snelheden én Pulse functie 
 
 Ice crush functie  
 
 Krasbestendige én hittebestendige glazen kan 
 
 Eenvoudige reiniging dankzij 

• Uitneembare messenset 

• Vaatwasserbestendige kan,  maatbeker, deksel, … 
 

 Zéér krachtige motor 
 
 Pianozwarte hoogglans afwerking 

Accessoires 

FRITEL 135604 
Vetlosweker 

FRITEL 150008 
Maatbeker & elektronische weegschaal in 1 
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Technische details 

 Glazen kan (1,5L) met „Lock“ functie 
 12-standenschakelaar 
 20000 rpm 
 Pulse functie en Ice Crush functie 
 Hermetisch afsluitdeksel met rubberen boord 
 Navuldop = maatbeker (50 ml) 
 Uitneembare inox messen 
 Inhoud 1,5L 
 Kleur: Piano black 
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