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¹ vs. MQ100 (rauwe groentesoep) - ² vs. MQ100 (wortelsap) - ³/⁴ vs. MQ700 (rauwe aardappel) - ⁵ vs. MQ30 (amandelen) 

MQ 9147X 

Productkenmerken Specificaties 

Model MQ 9147X 

Kleur Zwart/roestvrij staal  

EAN 8021098775153 

Vermogen 1.200W 

Aantal snelheden Variabel 

Advanced SmartSpeed 

technologie 

 

 

ActiveBlade  

Antispat staafmixervoet Roestvrij staal 

Messen Roestvrij staal 

Inclusief accessoires 

Garde RVS 

Hakmolen 350ml 

Hakmolen / Blender 1.25L 

Hakmes  

IJscrushmes  

Pureestamper  

Beker 600ml 

Soft grip handvat  

EasyClick Plus 

systeem 

 

Bediening met 1 hand  

Vaatwasbestendig**  

Active PowerDrive 

technologie 

Krachtige, zeer efficiënte 

1.200W motor.  

 

Tot 6x fijnere pureer-

resultaten¹ & 60% snellere 

bereidingen².  

ActiveBlade technologie  

‘s Werelds eerste 

staafmixervoet met op- 

en-neer bewegend 

staafmixermes om zelfs  

de hardste ingrediënten  

te pureren. 

 

Pureert 2,5 keer³ sneller  

en fijner waarbij 40%  

minder inspanning⁴ nodig is. 

 

Imode technologie 

Voor optimaal 

gebruiksgemak ongeacht 

het soort bereiding.  

Selecteer de snelheid - 

pulse, laag of hoog – en 

maak je favoriete recept  

met een druk op de knop. 

 

Advanced SmartSpeed  

Druk harder op de grote 

bedieningsknop voor  

meer snelheid. Moeiteloos 

met 1 hand te bedienen, 

met smooth start. Verander 

van snelheid zonder 

onderbrekingen. 

SPLASHControl 

technologie 

Beste antispat  

design voor een  

schone keuken. 

 

EasyClick+ 

Nieuw en verbeterd  

systeem om accessoires  

nog sneller en makkelijker  

te bevestigen. 

 

Hakmolen / IJscrusher 

(1.25L) 

Verbeterde hakmolen.  

Hakt vlees, harde kaas,  

noten en kruiden en zelfs 

ijsblokjes 20% sneller⁵ fijn. 

Pureestamper 

Pureert gekookte 

aardappelen, groenten en 

fruit tot een verse, luchtige 

puree. 

Hakmolen (350ml) 

Hakt vlees, harde kaas,  

noten en kruiden in slechts 

enkele seconden fijn. 

Roestvrijstalen garde 

Klopt en roert eieren,  

crème en luchtige  

desserts gemakkelijk op  

hoge tot lage snelheid. 
 
Beker 

600ml kunststof  

maatbeker, BPA* vrij,  

met maatverdeling  

in ml. en fl.oz. 

* Alle onderdelen die in contact komen met voedsel zijn BPA-vrij 

** Uitgezonderd motoronderdeel, check de gebruiksaanwijzing. 
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Logistieke informatie 

Model MQ 9147X 

EAN 8021098775153 

SAP 0X22111377 

Product 

Afmetingen ca. 41 (H) x Ø 6,8 cm 

Netto gewicht ca. 1 kg  

Verpakking 

Afmetingen (LxBxH) ca. 18x29x51 cm 

Bruto gewicht ca. 3 kg 

Omdoos 

Afmetingen (LxBxH) ca. 59x37x53 cm 

Gewicht ca. 12,8 kg 

EAN 48021098775151 

Aantallen 

Omdoos 4 

Pallet 56 

MQ 9147X 


