
Ideaal voor een gemiddeld gezin

Hij 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, kneedt deeg 

voor brood, brioches, taartbodems, klopt eiwitten & slagroom.

Multifunctioneel

Receptenboek & app

2 kommen in 1 

Kom 2,6L : ideaal voor alle bereidingen (hakken, mixen, kneden, raspen, snijden)

Mini kom 1,2L : ideaal voor kleine bereidingen (kruiden hakken, uien, salade dressing)

Duurzaam en geruisloos

Alle foodprocessors zijn geproduceerd in Frankrijk

en hebben een energiezuinige, krachtige, geruisloze professionele motor met

30 jaar garantie en 3 jaar garantie op onderdelen.

Gemakkelijk te gebruiken

De Magimix motor past automatisch de kracht aan aan de bereiding.

Messen en schijven zijn gemaakt door Sabatier voor professionele snijresultaten.                

Handige opbergdoos voor de accessoires

Meer dan 100 recepten in het bijgeleverde boek & meer op de Magimix website en gratis Magimix 

app.
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Vermogen/Spanning/Frequentie

Materialen

Beschikbaarheid onderdelen

Code EAN unit package

18285NL C3160 Rood 3519280021645

18286NL C3160 Zwart 3519280021652

1

Compact 3160 Multifunctionele Foodprocessor

2 kommen BPA vrij

Overig

10.03 kg

Transparante tritan kommen en deksel. Supersterk en BPA vrij                                                                                                                             

Roestvrijstalen schijven en messen van Sabatier staal

Land van herkomst

Motor: 30 jaar

Andere onderdelen : 3 jaar

Periode start op aankoopdatum consument

Snoerlengte

Standby energieverbruik

Metalen mes

Metalen mes voor mini kom

Deegmes

Eiwitklopper

2mm rasp & plakjes schijf

4mm rasp & plakjes schijf

Spatel

Opbergdoos voor accessoires

Receptenboek & gebruiksaanwijzing

430 x 510 x 250 mm

9,04 kg

600 W/ 220 V/ 50-60 Hz

0

Een breed aanbod van optionele accessoires:

Citruspers, Sapcentrifuge & SmoothieMix kit, Pureerkit, Bakkit, Blokjes/staafjeskit, Creatief koken 

kit, Parmezaanrasp, 6 mm plakjesschijf, 6 mm raspschijf, Gegolfde plakjesschijf, Julienneschijf, 

Smalle tagliatelle 6 mm, Brede tagliatelleschijf 12 mm 

1 m

Maximale verwerkingscapaciteit

Grote kom : 2.6L

Mini kom: 1.2L                                                       

360 x 190 x 225 mm

Frankrijk

Packing

Dim. Product (HxLxD)                

Dim. Pack. (HxLxD)                

Gross weight                       

Product weight

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

1 kg kruimeldeeg                                                                                                               600 

g brooddeeg                                                                                                     500 g 

briochedeeg                                                                                                  800 g wortels                                                                                                    

komkommers                                                                                                            750 g 

vlees                                                                                                                 1 liter 

gebonden soep                                                                                                5 eiwitten

Ultrageruisloze inductiemotor met 30 jaar garantie

30 jaar motorgarantie en 3 jaar op onderdelen

Gefabriceerd in Frankrijk

Dekselbeveiliging

Receptenboek & gebruiksaanwijzing : meer dan 100 recepten

Gratis Apple & Android app met meer recepten
Receptenboek

Overige kenmerken

Meegeleverde accessoires


