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STANDAARD ACCESSOIRES

DEKSEL XL

extra brede invoerbuis om
hele of grote stukken vruchten
en groenten te kunnen
verwerken.

MIDI-KOM

speciaal ontwikkeld voor het
raspen en in plakjes of
staafjes snijden.

 

MINI-KOM / MINI-MES

ideaal voor het hakken,
emulgeren en bereiden van
kleinere hoeveelheden.

TRANSPARANTE KOM

voor hakken, mixen, kneden,
raspen, plakjes snijden,
emulgeren en kloppen.

Met de Compact 3200 XL en zijn 3 mengkommen kunt u uw bereidingen achter elkaar uitvoeren en een complete
dagelijkse maaltijd voor 4 à 5 personen bereiden. 

BESTE UIT DE TEST ! Consumentenbond Jan.20 
5x keer op rij als beste worden getest : Magimix 3200XL. 
De Magimix 3200XL is voor de 5e keer op rij (2015, 2017, 2018 , 2019 en nu weer in 2020) als beste uit de
keukenapparaten test van de Consumentenbond naar voren gekomen. 5x De Allerbeste !

MULTIFUNCTIONEEL

 

3 KOMMEN

 

PROFESSIONELE 
INDUCTIEMOTOR

 

HANDIGE OPBERGDOOS
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METALEN MES

voor hakken, fijnmalen en mixen. Roestvrijstaal voor
professionele snijresultaten.

KNEEDMES

voor het kneden van zwaar
deeg. Ideaal voor brood,
brioches en taartdeeg.

PLAKJESSCHIJF

2 mm en 4 mm: zeer dunne
of normale plakjes.
Roestvrijstaal.

RECEPTENBOEK

met 100 recepten.

SPATE

naar beneden duwen van
ingrediënten en het
schoonmaken te
vergemakkelijken.

BLENDERMIX

voor nog romigere pannen-koekenbeslag, soepen,
milkshakes en smoothies.

EIWITKLOPPER

voor het kloppen van eiwit en
slagroom.

RASPSCHIJF

2 mm en 4 mm: voor het fijn
of middelmatig grof raspen.
Roestvrijstaal.

GRATIS APP

vind alle recepten op de
Magimix app voor mobiel en
tablet.

OPTIONELE ACCESSOIRES

6 mm PLAKJESSCHIJF

voor dikke plakken.

GEGOLFDE PLAKJESSCHIJF

om groenten te snijden op
originele manieren.

CITRUSPERS

2 perskegels voor kleine en
grote citrusvruchten.

BLOKJES- EN STAAFJESKIT

 

6 mm RASPSCHIJF

voor het grof raspen.

PARMEZAANRASP

voor parmezaanse kaas en
harde chocolade.

JUICEKIT

voor sappen en smoothies
van vruchten en groenten.
Zeef met verwijderbare ring.

CREATIEF KOKEN KIT
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voor het in blokjes of staafjes snijden van groenten en
fruit.

BAKKIT

u kunt deeg direct in deze
bakvorm kneden, laten rijzen
en in de oven bakken.

3 schijven: gegolfde plakjes, brede tagliatelle en
julienne. Geleverd met opbergdoos.

PUREERKIT

voor het maken van geheel
natuurlijke puree en compote.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

MENGKOM 2,6 liter   
MIDI-MENGKOM 2,2 liter   
MINI-MENGKOM 1,2 liter   
Receptenboek 100 recepten   
SPATEL 1   
    
Capaciteit:    
BRIOCHE 500 g   
BROODDEEG 600 g   
KRUIMELDEEG 1 kg   
GEBONDEN SOEP 1 liter   
GEHAKT 750 g   
WORTELS 800 g   
EIWITTEN 5   
    
MATERIAAL 0% BPA   
VERMOGEN 650 W   
GARANTIE 3 jaar   
Motor garantie 30 jaar   
AFMETINGEN H395 x L190 x B225 mm   
GEWICHT 9,3 kg   
Gefabriceerd in Frankrijk    
    

MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN

  

https://www.magimix.nl/producten/voorbereiden/Foodprocessor/5200-XL/
https://www.magimix.nl/recepten/Groentepizza/
https://www.magimix.nl/producten/ontbijten/Nespresso/Inissia/

