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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Soup Maker & Blender in 1 

Een dagelijks vers soepje boordevol vitaminen? Als maaltijd of als opkikkertje tussendoor…  Met de FRITEL Soup 
Maker & Blender SB 2390 bereid je elke soep in een handomdraai! Of je nu julienne, grof of fijn gemixte soep wenst, 
je vult de grote inox kan met groentjes, water of bouillon en 25 minuten later is je soep klaar! Deze Soup Maker & 
Blender bereidt alles voor je dankzij de 3 voorgeprogrammeerde functies. Naast soep, kan je er bv. ook babyvoeding 
mee klaarmaken. En gewoon blenden kan natuurlijk ook! Ideaal voor Smoothies of milkshakes en zelfs het crushen 
van ijs. Eén toestel, vele toepassingen.   
 
Fritel, met Smaak bedacht ! 

Soup Maker & Blender SB 2390 

Advies VKP 
€ 129,99 
 
• 1,4 - 1,7 L 
• 450 + 900 Watt 
 

SB 2390 
 
Artikelnummer 
139736 
 
EAN Code 
5410585397368 
 

Unieke productvoordelen 

 Soup Maker & Blender in 1, ideaal voor: 

• Het bereiden van diverse soepen: julienne, grof gemixt of fijn gemixt 

• Het bereiden van smoothies en milkshakes 

• Het bereiden van babyvoeding 

• Het crushen van ijs 
 

 4 voorgeprogrammeerde functies: 

• Smooth (glad gemixte soep): 25 minuten 

• Chunky (gemixt met stukjes): 28 minuten 

• Heat (verwarmen zonder mixen):  30 minuten 
 

 3 blendssnelheden + pulse functie  
 
 Voorzien van een dubbele kinderveiligheid:  

• Aan het deksel van de kan 

• Aan de kan zelf  
 

 Handig bedieningspaneel met LED scherm 
 
 Veilige, hittebestendige inox kan 
 
 Onderhoudsvriendelijk: inox kan, deksel en navuldop zijn vaatwasserbestendig 
  

Accessoires 

FRITEL 135604 
Vetlosweker 

FRITEL 135604 
Maatbeker/elektronische  

weegschaal in 1 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 Navuldop voor eenvoudige toevoeging ingrediënten en vloeistoffen 
 LCD scherm 
 4 inox messen  
 COOL TOUCH handgreep 
 Zelfreinigend  doorkijkvenster  
 Inhoud warm 1,4 L—koud 1,7 L  
 Vermogen  

•    450W (blendfunctie)  

•    900W (verwarmingsfunctie ) 
 Kleur: zwart/rood/inox 
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