
Mini Malakser KitchenAid 1,1L 
model 5KFC0516

KREMOWY
ALMOND CREAM

* Nie używać malaksera do mielenia ziaren kawy lub twardych przypraw, takich jak gałka muszkatołowa, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. 
** Dotyczy 240 ml gęstej śmietany (o zawartości tłuszczu 36%).

CZERWONY
EMPIRE RED

CZARNY MAT
MATTE BLACK 

CZARNY
ONYX BLACK

• Łatwe uruchamianie za pomocą jednego przycisku
na pokrywce
Wygoda obsługi jednym palcem

• Misa robocza 1,1L
Może zmieścić wygodnie wszystkie akcesoria do
przechowania. Ma na obwodzie praktyczny dziobek do
łatwego wylewania zawartości. Wykonana jest z
wysokogatunkowego tworzywa bez zawartości
szkodliwego BPA.

• Dwie prędkości i praca pulsacyjna zapewniają
kontrolowane rozdrabnianie
Perfekcyjnie gładkie pasty kanapkowe, posiłki purée dla
dzieci i aksamitne sosy sałatkowe.

• Uniwersalne ostrze ze stali nierdzewnej*
Do perfekcyjnego rozdrabniania warzyw, owoców 
orzechów, ziół, siekania pietruszki, szczypiorku i  innych
ziół oraz delikatnego mięsa.

• Tarcza spieniająca - trzepaczka
Rozszerza możliwości urządzenia o ubijanie  piany z
białek i śmietany, w zaledwie w 30 sekund**

• Wkraplacz w pokrywie
Umożliwia powolne dozowanie oliwy w    trakcie pracy
urządzenia. To ułatwienie w przygotowywaniu
dressingów i sosó .w

• Wszystkie elementy wyposażenia można myć w
zmywarce
Łatwość urzymania w czystości.

• Przewód zasilający chowany w podstawie

Kompaktowy mini malakser / rozdrabniacz 
z dodatkową funkcją napowietrzania
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VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.



DANE TECHNICZNE 
Moc 240 W
Silnik AC (prąd przemienny)
Napięcie 220–240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Obroty na minutę (prędkość 1 do 2) 2450 do 3450*
Materiał korpusu Tworzywo sztuczne

Wymiary produktu wys. × szer. × dł.
Wymiary opakowania wys. × szer. × dł. 26 × 20 × 18 cm
Waga netto 1,4 kg
Waga brutto 1,6 kg

Długość przewodu zasilającego 76 cm

Kraj pochodzenia Chiny

MODEL KOLOR EAN
5KFC0516EER EMPIRE RED 5413184403904
5KFC0516EAC ALMOND CREAM 5413184403898
5KFC0516EBM MATTE BLACK 5413184403911
5KFC0516EOB ONYX BLACK 8003437239335

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Misa robocza 1,1 L 
Wykonana jest z tworzywa wolnego od BPA. 
Ma dziobek ułatwiający wylewanie. 
Można myć w zmywarce.

Pokrywa 
Ma ergonomiczny przycisk włączania 
jednym palcem i funkcję Pulse oraz 
wkraplacz, który pozwala dozować oliwę po 
kropli. Jej obręcz daje się zdjąć w razie 
potrzeby dokładniejszego umycia. 
Pokrywę można myć w zmywarce.

Ostrze uniwersalne ze stali nierdzewnej* 
Rozdrobni świeże zioła, orzechy, czekoladę, 
posieka miękkie mięso i rybę.  Posłuży do 
emulgowania sosów i dressingów, a także do 
past kanapkowych, hummusu i pesto. 
Można myć w zmywarce.

Przełącznik szybkości rozdrabniania 1 / 2
Przełącznik wyboru dwóch prędkości 
(siekanie / purée) jest łatwo dostępny.

Zwijanie przewodu pod podstawą tak

CZERWONY
KREMOWY
CZARNY MAT
CZARNY

Mini Malakser KitchenAid 1,1L model 5KFC0516

Trzpień montażowy ostrza i tarczy 

Pojemność misy 1,1L, użytkowa 0,9 L 
26 × 18 × 16 cm

Tarcza spieniająca
Doskonale napowietrzy śmietanę, majonezy 
różnego rodzaju, pianę z białek.
Wykonana jest z tworzywa. 
Można myć w zmywarce.

* Nie należy używać mini malaksera do mielenia ziaren kawy lub twardych przypraw, takich jak gałka muszkatołowa, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia
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VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.
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