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Panasonic breidt Experience Fresh line-up verder uit met complete range 

krachtige staafmixers  
 

 Krachtig snij- en mengsysteem met vier messen 

 Verschillende snij- en klophulpstukken die alle ingrediënten aankunnen 

 Gegarandeerd veilig met kinderslot 
 
 
Berlijn, Duitsland (30 augustus 2017) - Of men nu graag chef-kok wil worden, 
experimenteert op culinair vlak of gewoon gek is op koken, een staafmixer is een 
must have in de keuken voor iedereen die eten klaarmaakt op basis van verse 
ingrediënten. Panasonic introduceert een staafmixer range, ontworpen voor het 
uitvoeren van verschillende taken, met een uniek snij- en mengsysteem met vier 
messen, krachtige motor en messenhouder waarmee de gebruiker eenvoudig op 
elk moment recepten kan bereiden. 
 
Drukke consumenten worden steeds kieskeuriger als het gaat om de kwaliteit van 
wat ze eten en hun algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid. De 
Experience Fresh-filosofie en het keukenassortiment van Panasonic sluiten 
perfect aan bij deze moderne mindset en bieden consumenten de juiste 
hulpmiddelen om hun levensstijl te optimaliseren. De nieuwe staafmixers 
beschikken daarom over de nieuwste technologie zodat gebruikers met één druk 
op de knop kunnen genieten van vers voedsel dat zijn smaak en voedingswaarde 
behoudt. 
 
De nieuwe staafmixers voeren veilig, handig en eenvoudig thuis allerlei culinaire 
taken uit - van het kloppen van eiwit, mixen van desserts, stijfslaan van slagroom 
en voorbereiden van voedzame babyvoeding tot indrukwekkende sauzen vol 
smaak die tijdens elk etentje of gezinsmaal imponeren.  
 
Wat er ook wordt bereid, een fluweelzachte soep of een smoothie die een 
energieboost geeft voor het hardlopen, dit kan alleen met een krachtige motor en 
scherpe messen die snel en gemakkelijk de ingrediënten in stukjes hakken.  De 
nieuwe staafmixers hebben vier messen van Japans ontwerp die niet alleen 
supersnel mengen maar ook in een handomdraai de altijd lastig klus van soep 
mengen klaren. Daarnaast voorkomt de gedeeltelijk geopende kap dat 
ingrediënten zich verspreiden over het aanrecht. 
 
Twee van de drie staafmixers worden geleverd met verschillende snij- en 
klophulpstukken. De meest uitgebreide staafmixer, MX-S401, beschikt zelfs over 
drie standen (langzaam, puls en snel) waarmee verschillende soorten vloeistoffen 
gelijkmatig kunnen worden gesneden en gemengd. In de snelle stand snijden de 
messen krachtig op continue snelheid door het gehakt. Voor zachtere, 
waterhoudende ingrediënten zoals uien of vis en schaaldieren, zorgt de pulsstand 
voor een gelijkmatig gesneden en gemengd eindresultaat. Voor langzaam en 
gestaag mengen start de langzame stand voorzichtig op, zodat slagroom en 
sauzen perfect worden gemengd. Eters worden zo altijd getrakteerd op een 
prachtig resultaat. 
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Gebruikers met jonge nieuwsgierige kinderen hoeven zich geen zorgen te maken 
over de veiligheid, alle staafmixers zijn voorzien van een kinderslot en 
standenschakelaar. Bovendien kan de staafmixer door de messenhouder veilig 
worden opgeborgen.  
 
Voor elk gerecht, iedere drank, saus of soep is de nieuwe staafmixer van 
Panasonic de perfecte mengpartner voor het moeiteloos bereiden, en ervaren, 
van verse, heerlijke recepten. 
 
 
Productgegevens 
 

Modelnummer MX-S401 MX-S301 MX-S101 

Kleur Zilver Zwart Wit 

Materiaal  Plastic Plastic Plastic 

Meng- en snijsysteem 
4 messen (die 
mengen en snijden) 

4 messen (die 
mengen en snijden) 

4 messen (die mengen 
en snijden) 

RPM 14.500 14.500 14.500 

Vermogen 800 W 800 W 800 W 

Snelheidsregeling 3 snelheden 2 (hoog - laag) - 

Veiligheidsconstructie 
2 standenschakelaar 
+ kinderslot 

2 standenschakelaar 
+ kinderslot 

2 standenschakelaar + 
kinderslot 

Vaatwasmachinebestendig ja ja ja 

Stroomonderbreker ja ja ja 

Hulpstukken 
Snij- en 
klophulpstukken 

Snij- en 
klophulpstukken - 

Afmetingen (H x B x D) 423 x 65 x 74 423 x 65 x 74 423 x 65 x 74 

Gewicht 820 g 790 g 790 g 

Toebehoren 

Messenhouder, 
beker, kwast met 
spatel 

Messenhouder, 
beker, kwast met 
spatel 

Messenhouder, beker, 
kwast met spatel 

 
 

- 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 viert in 2018 haar 100ste verjaardag en heeft 
zich sinds de oprichting internationaal uitgebreid. Inmiddels bestaat het bedrijf nu 
wereldwijd uit 495 dochterondernemingen en 91 gelieerde bedrijven, die samen 
een geconsolideerde netto omzet boekten van 7,343 triljoen yen voor het boekjaar 
dat werd afgesloten op 31 maart 2017. Door innovatie binnen de divisies streeft 
Panasonic ernaar een toegevoegde waarde te bieden bij het creëren van een beter 
leven en een betere wereld voor haar klanten.  
 

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