Accessoires
Al onze accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

Accessoire-kits*
Blokjes/ staafjes kit

Deksel met brede invoerbuis (XL modellen)*
voor het raspen en in plakjes of staafjes
snijden van hele of in grote stukken
verdeelde groenten en fruit.
Mini-mengkom
voor het hakken, emulgeren en bereiden
van kleinere hoeveelheden.

Voor het in blokjes snijden van groenten en
vruchten, maar ook voor staafjes of frites.
Een exclusief Magimix patent.

Creatief koken kit

Midi-mengkom*
voor het raspen en in plakjes of staafjes
snijden.

3 snijschijven voor groenten en vruchten:
gegolfde plakjes, reepjes en julienne.
Met handige opbergdoos voor de accessoires.

Mengkom
voor hakken, mixen, kneden, raspen,
plakjes snijden, emulgeren en kloppen.
Metalen mes
voor hakken, fijnmalen, vermalen,
emulgeren en mixen. Roestvrijstaal voor
professionele snijresultaten.
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Smoothie ix kit
Voor heerlijke sappen, smoothies en sauzen
van vruchten en groenten, dankzij de
sapcentrifuge en Smoothie ix.
Zeef met verwijderbare ring. Een exclusief
Magimix patent.

m

Blender ix
voor nog romigere pannenkoekenbeslag,
soepen, milkshakes en smoothies.
Kneedmes*
voor het professioneel kneden van brood,
brioches, taartdeeg enz.
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Bak kit

Eiwitklopper
voor het kloppen van eiwit en slagroom,
voor het bereiden van schuimgebak,
mousse en soufflés.
Roestvrijstalen schijven gemaakt bij Sabatier in Thiers

Koopgids Foodprocessor

Een bakvorm om het deeg te kneden, rijzen en
afbakken.

Pureer kit

Plakjesschijf 2 mm : zeer dunne plakjes

Voor het maken van geheel natuurlijke
puree en compote.

Raspschijf 2 mm : voor het fijn raspen
Plakjesschijf 4 mm : middelmatig dikke plakjes

Magimix Nederland BV - Schimminck 10a, 5301 KR, Zaltbommel
T: +31 (0) 418 54 05 05 - F: +31 (0) 418 54 05 06 - klantenservice@magimix.nl

Citruspers*
2 perskegels voor kleine en grote
citrusvruchten
* voor Compact en Cuisine System

Réf. :460446

Raspschijf 4 mm : middelmatig grof raspen

www.facebook.com/MagimixNL

www.magimix.nl

Pluspunten van Magimix

Welke
foodprocessor
kies ik?

De multifunctionele foodprocessor van Magimix - uitgevonden
en vervaardigd in Frankrijk - helpt om snel en gemakkelijk
gerechten te bereiden. Van voorgerecht tot dessert.

De Foodprocessor deinst voor geen
*
enkel recept terug en:
raspt worteltjes of aardappelen
*
snijdt komkommers of tomaten in schijfjes
hakt vlees, mixt soepen, maakt milkshakes
emulgeert sauzen
klopt eitwitten en slagroom
kneedt deeg voor brood, brioches en taartbodems

*

CAPACITEIT

Multifunctioneel

GAMMA

Le Mini Plus

C 3200 XL

C 4200 XL

CS 5200 XL

CS 5200 XL Premium

Brioche
Brooddeeg
Kruimeldeeg
Gebonden soep
Gehakt vlees
Wortels
Eiwitten
Kom
Midi-kom
Mini-kom

400 g
400 g
500 g
0,6 l
500 g
600 g
4
1,7 l

500 g.
600 g
1 kg
1l
750 g
800 g
5
2,6 l
2,2 l

800 g
1 kg
1,2 kg
1,3 l
1 kg
1 kg
6
3l
2,6 l

0,5 l

1,2 l

1,2 l

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
2,6 l .
1,2 l .

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
2,6 l .
1,2 l .

Vermogen

400 W

650 W

950 W

1 100 W .

1 100 W .

XL invoerbuis
Stalen mes

mix

Intuïtief

Blender

3 kommen voor het aaneenschakelen van de
overige bereidingen.
3 toetsen voor alle functies, de motor past zich aan
het type bereiding aan.
100 recepten* van voorgerecht tot dessert.
Handige opbergdoos voor de accessoires.
Al onze accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

Kneedmes

Geheel van Franse origine.
Energiezuinige en zeer professionele inductiemotor
PRO
FE S SI O N A L
heeft 30 jaar garantie.
Messen en schijven zijn gemaakt door Sabatier in Thiers,
het topmerk op het gebied van snijden en raspen.

Rasp/plakjesschijf 2 mm
Rasp/plakjesschijf 4 mm
ACCESSOIRES

Duurzaam

Eiwitklopper

Citruspers
Receptenboek
Opbergdoos
Spatel
Smoothiemix kit
Basis Kit

(P 1mm, R 6 mm, Parm.)

Pureer kit
Blokjes/ staafjes kit
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Creatief koken kit
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Bak kit

Optionele schijven

Parmezaanrasp
Gegolfde plakjesschijf

Plakjesschijf 6 mm - Raspschijf 6 mm*- Julienneschijf - Parmezaanrasp*
Gegolfde plakjesschijf - Smalle tagliatelle - Brede tagliatelle
Optionele accessoires

* zitten in Basis Kit bij 5200XL Premium geleverd

