
cordless
for more flexibility in cooking



De nieuwe bamix® cordless staafmixer 
voor meer flexibiliteit tijdens het koken. 
Waar en wanneer u maar wilt.
De innovatie van bamix® –
de uitvinder van de staafmixer –
sinds 1954 in Zwitserland gemaakt.

De nieuwe bamix® cordless staafmixer 
is de meest recente innovatie van 
bamix®. De bamix® cordless biedt een 
geheel nieuw niveau van gemak op vlak 
van voedselbereiding.

Benieuwd naar het nieuwe 
gebruiksgemak?

Philosophy of 
innovation

De Zwitserse ingenieur Roger 
Perrinjaquet vindt een geheel nieuw 
type keukenapparaat uit. Op 6 maart 
1950, vraagt hij een patent aan voor 
een „appareil ménager portatif“ 
(draagbare keukenmachine). Hij 
noemt het nieuwe toestel „bamix“, 
een afkorting van het Franse „battre et 
mixer“ (kloppen en mixen).

De nieuwe bamix® cordless staafmixer 
is innovatief, duurzaam en een 
betrouwbare partner in uw keuken.



Technische gegevens

cordless staafmixer

 ° DC-spanning 12.3 V

 ° DC-stroombereik max. 20 A

 ° Beschermingsklasse 3

Lithium-Ion batterij

 ° Spanning 10.8 V

 ° Capaciteit 25.92 Wh

 ° Batterij capaciteit 2500 mAh

Batterijlader

 ° Input
 AC-spanningsbereik 80 – 264 V
 Frequentiebereik 47 – 63 Hz
 AC-stroom 1.5 A / 115 V // 1 A/230 V

 ° Output
 Nominaal vermogen 65 W

 ° Beschermingsklasse 2

Onze producten worden met de 
hand vervaardigd in onze fabriek in 
Zwitserland en worden in verschillende 
stadia getest op de hoogste kwaliteit.  
 
Het hart van de nieuwe bamix® 
cordless is de motor. Deze is zeer 
efficiënt, uniek en opmerkelijk krachtig. 
Dat verklaart waarom wij de favoriete 
keukenmachine zijn van professionals 
en chef-koks.

De bamix® cordless is niet zomaar 
een staafmixer, maar ‚s werelds 
kleinste keukenmachine. Dankzij 
de verschillende opzetstukken en 
gereedschappen kan hij voor bijna elke 
culinaire toepassing worden gebruikt. 

multimes menger klopper

lader

Inbegrepen in het 
bamix® cordless pakket



bamix® cordless bamix® cordless PRObamix® cordless PLUS

bamix® cordless types
bamix® cordless 
Standaard model 
Stand 1 8.000 t/min
Stand 2 13.000 t/min

bamix® cordless PLUS 
Nog krachtiger model
Stand 1 8.000 t/min
Stand 2 14.000 t/min
Booster* 15.000 t/min

bamix® cordless PRO 
Langere as, niet enkel voor professionals
Stand 1 8.000 t/min
Stand 2 14.000 t/min
Booster* 15.500 t/min

*Booster: geactiveerd door beide schakelaars samen 

in te drukken 

bamix® cordless kleuren

 ° zwart

 ° wit

 ° rood

Technische gegevens staafmixer

 ° High-end batterij met een werktijd tot 
20 minuten

 ° Gemakkelijke, uitneembare, ver-
vangbare en geavanceerde Lithium-
Ion batterij zonder geheugeneffect

 ° Indicator voor batterijstatus via LED; 
AAN / UIT schakelaar

 ° Nieuw gebruiksgemak in de keuken

 ° Meer flexibiliteit bij het koken, waar 
en wanneer u maar wilt

 ° Fast charging

 ° Vergelijkbare prestaties als de 
traditionele bamix®

 ° 3 snelheidsniveaus voor bijna alle 
recepten en toepassingen

 ° Compatibel met alle bamix®-
accessoires

 ° Unieke snellader, die horizontaal kan 
worden gebruikt

 ° Lader als designelement dat elke 
keuken opfleurt

 ° bamix® cordless PRO met langere as, 
niet alleen voor professionals

 ° Borstelloze DC-motor, onderhoudsvrij



Technische gegevens batterijlader

 ° Universele AC-ingang / volledig 
bereik

 ° Klasse II (zonder FG) installaties

 ° Beveiligingen: kortsluiting / 
overbelasting / overspanning

 ° Koeling door vrije convectie van de 
lucht

 ° -30~70 °C uitgebreide 
gebruikstemperatuur

multimes menger klopper

lader

Inbegrepen in het 
bamix® cordless pakket



bamix® accessoires  
voor perfecte kookresultaten

multimes

menger

klopper

vleesmes

bekerset

kruik

SliceSy®

glazen bekerset

processormolen | poederschijf

Hakt

Kapt

Mengt

Klopt op
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