
Ideaal zowel voor beginnelingen als voor gevorderden in de keuken

Alles met succes bereiden van voor - tot nagerecht: 

soepen, sauzen, suddergerechten, gestoomde schotels, risotto, puree, brood en brioches, 

opgeklopt eiwit, dranken, nagerechten, babyvoeding en meer

De meest complete keukenmachine

Ongeëvenaard multifunctioneel

Dankzij de 3 transparante kommen kan hij ook:

 snijden, raspen and hakken

1 kookboekje met meer dan 300 ideeën van vor- tot nagerecht 

1gratis applicatie voor mobiele telefoon en tablet 

om nog meer recepten, adviezen en tips te ontdekken.

Door Magimix

Alle voordelen van Magimix:

Professionele kwaliteit

30 jaar garantie op de motor 

Made in France

Een kokende keukenmachine

+ 12 AUTOMATISCHE programma's: voor het gemak

Koken: Gepureerde soep, Romige soep, Sudderen, Stomen 

Bakken: Brood / Brioche, Deeg / Taart, Stijfgeklopt eiwit 

Blender: Smoothie, Gestampt ijs, Sorbet 

+ Foodprocessor en Expert

Koken met inductie:

snellere, preciezere stijging van de temperatuur (instelling op de graad nauwkeurig) 

en veiliger.

Compact:

1 apparaat om alles te bereiden

Pour 
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Universeel mes

Stoommand + Verdieping stoommand

Eiwitklopper

Hittebestendige spatel metalen kom

Metalen mes (met bescherming)

4 schijven: Plakjesschijf 2mm, Raspschijf 2mm, 

Plakjesschijf 4mm,Raspschijf 4mm 

(+ verlengstuck) 

Opbergdoos voor 4 schijven, met opklapbaar 

deksel

Mini-kom + mini-mes 

Adaptater voor foodprocessorkommen 

Foodprocessor spatel

Rvs-kom  (3,5L)

Stoommand (2,5L)

Grote kom : hakken, mixen (3,6L)

Midi-kom : snijden en raspen (2,6L)

Mini-kom : kleine bereidingen (1,2L)

2,5 l soep

2,5 l suddergerecht

1 kg puree

6 eiwitten

0,6 kg aardappels, wortels …stommen

0,8 kg brooddeeg

0,6 kg brioche deeg

1,2 kg taartdeeg

400 g diepvriesfruit

1,4 kg wortels, komkommers…

1,4 kg vlees

Roestvrijstalen thermokom

Glazen deksel voor 360° zicht / 

100% waterdicht

Kommen en deksel 0% BPA 

Schijven en messen van roestvrij Sabatier staal

1 m

EG

546 x 632 x 296 mm

2,7 kg

EAN code per verpakkingseenheid

Ref 18900 NL Mat chroom EAN 3 519 280 019352

Ref 18903 NL Zwart EAN 3 519 280 019369

Ref 18904 NL Rood EAN 3 519 280 019376

19,3 kg

Meegeleverde accessoires

Afm. processor (HxBxD)                

Gewicht verpakking   

Kommen
Totale inhoud

Bruto gewicht (totaal gewicht met verpakking)                         

Certificeringen

Vermogen/ Spanning/ Frequentie

Energiebesparing

Snoerlengte

Materialen

Maximaal verwerkbare 

Land van herkomst

Overige

Geleverd met

Marabout receptenboek met meer dan 300 ideeën 

Apple & Androïd applicatie, alle mobiele telefoons en tablets  and tablets 

Gebruiksaanwijzing

Laparte weegschaal (van 2 g tot 10 kg) / precisie: 1g

1Aantal colli

Intuïtieve gekleurde digitale interface 

12 automatische programma's

Automatisch spoelprogramma 

Menu instellingen (geluidssignaal, taal, wakstand…)

Warmhoudfunctie tot 2 uur (Thermoskom)

TECHNISCHE BESCHRIJVING

1700 W

230 V / 50 Hz

Afm. verpakking (HxBxD)                

Gewicht foodprocessor (met metalen kom)

Frankrijk

370  x 335 x 390 mm (hoogte met transparante kom: 49cm)

Instelbare automatische overschakeling op waakstand ( van 2 tot 8 min) 

Verbruik in waakstand < 0,5 W  , schakelaar : 0 W

11 kg

Garantie
Accessoires guarantie 2 jaar

Motor 30 jaar garantie (of 1000 gebruiksuren van de motor) 


