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PERSBERICHT 

 
Heerlijke zelfgemaakte gerechten met nieuwe 
'Experience Fresh' keukenapparaten 
 

• Met innovatieve technologieën koken met verse ingrediënten 

• Nieuwe magnetrons om gezond koken te vereenvoudigen 

• Nieuwe slowjuicers om voedingsstoffen te behouden en smaak te 

optimaliseren 

 

Frankfurt, Duitsland, 18 februari 2019 – Panasonic heeft vandaag de introductie 

aangekondigd van twee nieuwe magnetrons en twee slowjuicers als uitbreiding op 

het assortiment kleine keukenapparaten voor gezonde verse voeding. De 

Experience Fresh-filosofie van Panasonic staat voor nieuwe technologische 

innovaties en uitstekend design. Het voedsel bereiden wordt daardoor net zo 

plezierig als het eten.   

Het magnetronassortiment wordt uitgebreid met de NN-CD87 slimline 

combinatiemagnetron en een nieuwe solomagnetron van 20 liter, de NN-S29K. 

Ook introduceert Panasonic twee nieuwe MJ-L501 slowjuicers. 

 

Iedere dag moeiteloos genieten van vers 

Het Experience Fresh-concept van Panasonic stelt genieten van vers voedsel 

centraal en zorgt dat de gebruiker dit samen met vrienden en familie kan doen. Dit 

concept, dat Panasonic toepast op de creatie van zijn kleine keukenapparaten, 

steunt op drie pijlers: innovatieve technologie, gezond koken met plezier en samen 

genieten.   

Elk apparaat is geïnspireerd op de tijdloze Japanse cultuur, kooktechnieken en 

technologieën, waarbij voedsel wordt bereid met verse ingrediënten. Bovendien 

zijn ze vakkundig ontworpen en geproduceerd, zodat elke gebruiker, ongeacht hun 

ervaring, echt met plezier en gemak gezond kan koken. 

 

De ultieme magnetron voor gezinnen  

Het Panasonic magnetron assortiment wordt uitgebreid met de nieuwe NN-CD87 

slimline combinatiemagnetron, die is voorzien van veel innovatieve functies. Zo 

is hij uitgerust met de Genius-sensor die het stoomniveau registreert voor  
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optimale verwarmings- en kookresultaten zonder iets aan het toeval over te laten. 

De magnetron controleert de warmte op basis van de stoom die van het voedsel 

komt en kan zo de benodigde tijd aanpassen zonder dat er mensenhanden aan 

te pas komen. Verschillende automatische menu's maken gebruik van de 

Genius-sensor. Hierdoor hoeft bij deze menu's geen tijd of het gewicht van de 

ingrediënten te worden ingesteld om ervoor te zorgen dat de juiste kook- of 

verwarmingstijd wordt gebruikt. De NN-CD87 heeft ook een 'One-Push 

Reheating'-knop waarmee heel eenvoudig de Genius-sensor de opdracht wordt 

gegeven automatisch de precieze verwarmingstijd te berekenen. 

De magnetron is bovendien uitgerust met de Inverter terchnologie van 

Panasonic, die het vermogen nauwkeurig controleert, zodat voedsel voorzichtig 

en gelijkmatig gaar wordt en voedingsstoffen behouden blijven. Of men nu 

babyvoeding opwarmt, eieren pocheert, cakes bakt of biefstuk ontdooit, zelfs het 

meest kwetsbare voedsel kan in recordtempo gelijkmatig worden verwarmd of 

ontdooid.  

Met het programma Junior Menu van de NN-CD87 kunnen zeven handige en 

gezonde automatische menu's voor kinderen worden bereid.  

Dit alles is mogelijk met een nieuw slank design, omdat de ventilator boven in de 
oven is geplaatst, in plaats van achterin. Door de positie van de ventilator kon er 
15% ruimte worden bespaard vergeleken met standaard ovens van 34 liter. De 
NN-CD87 combimagnetron is dan ook bekroond met de iF Design Award 2019. 

De nieuwe NN-S29K solomagnetron van 20 liter heeft een eersteklas 
roestvrijstalen voorkant, zodat deze in elke keuken op zijn plaats is. 

 

Slanke slowjuicers voor sap van professionele kwaliteit  

De nieuwe MJ-L501 slowjuicers van Panasonic zijn het toonbeeld van het 

Experience Fresh-concept doordat elke gezonde druppel uit koudgeperst sap 

wordt gemaximaliseerd. De langzame RPM voorkomt oxidatieschade en zorgt 

ervoor dat er meer gezonde spijsverteringsenzymen heel blijven. 

De MJ-L501 slowjuicers hebben een elegant en slank design dat in elke keuken 

past. Ze behoren tot dezelfde designlijn als de Croustina broodbakmachine die 

in augustus 2018 werd aangekondigd. Ze zijn verkrijgbaar in wit en zwart en 

hebben een hoogwaardige matte afwerking.  

Met Experience Fresh blijven voedingsstoffen altijd behouden en worden de 

beste resultaten behaald. 
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Beschikbaarheid 

 

Model Omschrijving EAN RRP 
Beschikbaar 
vanaf 

NN-CD87KSUPG 
Slimline 
combimagnetron 5025232895144 € 209,95 

 
Medio mei 2019 

NN-S29KSMEPG Solo magnetron 5025232886258 € 119,95 Medio mei 2019 

MJ-L501WXE 
Slow juicer  
(kleur mat wit) 5025232891948  € 209,95 Medio mei 2019 

MJ-L501KXE 
Slow juicer  
(kleur mat zwart) 5025232891931 € 209,95 Medio mei 2019 

 

 
-EINDE- 

 
 

Over Panasonic 

Panasonic Corporation is een wereldwijde leider in de ontwikkeling van 

verschillende elektronische technologieën en oplossingen voor klanten op het 

gebied van consumentenelektronica, woningbouw, automotive-toepassingen en 

B2B-activiteiten. De onderneming die in 2018 haar 100e verjaardag vierde, heeft 

zich sinds haar oprichting internationaal uitgebreid. Ze bestaat nu wereldwijd uit 

591 dochterondernemingen en 88 gelieerde bedrijven, die samen een 

geconsolideerde netto-omzet boekten van 61,4 miljard euro voor het boekjaar dat 

werd afgesloten op 31 maart 2018. Door innovatie binnen de divisies streeft het 

bedrijf ernaar toegevoegde waarde te bieden en past het zijn technologieën toe 

om een beter leven en een betere wereld te creëren voor haar klanten. Ga voor 

meer informatie over Panasonic naar http://www.panasonic.com/global.  

http://www.panasonic.com/global

