
   

*Laboratoriumtest mei 2016 (ISHA onafhankelijk laboratorium)

4 AUTOMATISCHE programma's
Crushed ijs:  cocktails, granités … 
Smoothies: dranken, milkshakes … 

Soepen: koud en warm, roomsoep, gazpacho's … 
Ijsdesserts: Italiaans ijs, frappés ... 

1 HANDMATIGE modus
voor pannenkoekdeeg, aperitiefbereidingen ...

1 voorgeprogrammeerde SPOELFUNCTIE
om het reinigen te vergemakkelijken

Eenvoud

Hittebestendige glazen kom
Glas: gezond en duurzaam materiaal / 0% BPA

Gegradueerde kom die bestand is tegen extreme temperatuurschommelingen

Exclusieve innovaties

BlenderMix technologie: 
Ontwerp van mes en kom geoptimaliseerd voor een perfecte emulsie.

Cold Mix: 
Geen temperatuurvariatie voor en na het mengen*

Respect voor voedingskwaliteiten

Receptenboek
Profiteer van alle voordelen van groenten en fruit

Meer dan 85 gezonde en originele recepten
vergezeld van advies van voedingsdeskundigen

En nog meer recepten op de Magimix app of website

Gezond en boordevol vitamines in slechts een handomdraai
COMPACT EN EFFICIËNT

Maak bereidingen voor tot maximaal 8 personen
dankzij een krachtige professionele motor.

Bruikbare capaciteit 2L

Krachtig: 1500 W

BLENDER POWER 5 XL

P

Automatische 

Ultra duurzaam

1500 W

Extra emulsie

Download de Magimix app



   

BlenderMix

Rotatiesnelheid

PRC

0,50 kg

Code EAN eenheidsverpakking
Ref. 11644NL Chroom 3519280023779

Glazen Mini-kom van 500 ml om kruiden te malen, sauzen en dipsauzen te mengen ...
BlendCups: 2 bekers om te mixen, mee te nemen of om gemakkelijk jouw bereidingen in te 
bewaren
BlenderKit: Box met de Mini-kom en de 2 BlendCups
Citruspers: om eenvoudig citrussap toe te voegen aan jouw bereidingen

Krasbestendig glas
Voorgeprogrammeerde reinigingsfunctie
Volledig demonteerbaar
Vaatwasserbestendig (behalve de basis)

Lekvrij deksel met gegradueerde maatdop

BLENDER POWER 5 XL

Ontwerp van mes en kom geoptimaliseerd voor het verkrijgen van een perfecte emulsie

600 tot 22.000 tpm
Maximale snelheid kan worden bereikt door op de PULSE-knop te drukken

Kom

Deksel

Onderhoud

Controlepaneel

Hittebestendige, gegradueerde glazen kom voor warme en koude bereidingen
Totale capaciteit: 2.85L
Bruikbare capaciteit: 2L

30 jaar
Periode die ingaat op de aankoopdatum door de consument

Garantie 30 jaar motorgarantie
3 jaar op onderdelen

Materiaal Ultrabestendige glazen kom (borosilicaat)
Metalen basis

1500 W 

Snoer

Crushed ijs: 300 g
Smoothies: 2 L
Soepen: 1,8 L     
Ijsdesserts: 300 g bevroren fruit of 4 bolletjes ijs

0 W / Indicatielampje aan
Lengte: 1 m

Stand-by verbruik

1

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

405 x 165 x 165 mm
312 x 382 x 216 mm   
5,35 kg   
5,85 kg

Geleverd met Geïllustreerd boek met +85 gezonde en originele recepten, hartig en zoet
Gratis IOS / Android-applicatie 

Meegeleverde accessoires Spatel / menger voor dikkere bereidingen

Pakket

Beschikbaarheid van reserveonderdelen

Dim. Product (HxLxD)                
Dim. Verp. (HxLxD)                

4 automatische programma's: Crushed ijs, Smoothies, Soepen, Ijsdesserts
+ Snelheidsvariator
+ Spoelfunctie
STOP / AUTO / PULSE

Gewicht van het product

Gewicht verpakking   
Bruto gewicht               

Optionele accessoires  

Maximale verwerkingscapaciteit

Land van herkomst

Vermogen / Spanning / Frequentie
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