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Malakser 3,1L KitchenAid
model 5KFP1319

• Malakser o dużej pojemności 3,1L
Urządzenie wielofunkcyjne do łatwego rozdrabniania
owoców i warzyw na różne sposoby: od wiórków i
kostek, po gładkie pasty kanapkowe.
Duże ilości nie są problemem
• Mocny silnik i wytrzymałe akcesoria
Niezawodność w trudnym rozdrabnianiu i trwałość
• Panel sterowania trzema wygodnymi przyciskami
z diodami LED
Dwie prędkości (szybko, wolno) i funkcja Pulse.
Gwarantowana prostota użytkowania
• Szczelna misa robocza z zatrzaskiwaną pokrywą
Pozwala miksować nawet zupy i sosy bez wycieków
• Szeroki podajnik z potrójnym popychaczem
Dostosowany do precyzyjnego dozowania
składników o różnej średnicy oraz równomiernego
wkraplania oliwy do dressingów

CZERWONY
EMPIRE RED

KREMOWY
ALMOND CREAM

• Tarcza tnąca na plasterki z regulacją grubości
przełącznikiem na pokrywie
Ostrze z mikro - ząbkami daje idealne cięcie
• Tarcza trąca na wiórki w dwóch rozmiarach
Do tarcia sera, warzyw i innych produktów
• Przystawka do krojenia w kostkę (zestaw)
Do szybkiego krojenia podgotowanych składników w
równą kostkę
• Ostrze ze stali nierdzewnej i mieszadło do ciasta
Do perfekcyjnego rozdrabniania i purée z gotowanych produktów oraz szybkiego wyrabiania ciasta
kruchego
• Misa w roli pojemnika na wszystkie akcesoria
Przechowywanie w porządku i oszczędność miejsca
• Pokrywka ochronna na misę roboczą
Do przechowywania gotowych produktów, zwłaszcza
w lodówce

GRAFITOWY
CONTOUR SILVER

CZARNY
ONYX BLACK

VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.

CZARNY MAT
MATTE BLACK

Malakser KitchenAid 3,1 L model 5KFP1319
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Ostrze uniwersalne
Rozdrobni świeże zioła, orzechy,
czekoladę, posieka miękkie mięso, rybę.
Posłuży do emulgowania sosów i
dressingów, a także do past kanapkowych,
hummusu i pesto.
Wykonane jest ze stali nierdzewnej.
Można myć w zmywarce (na górnej półce)
Ostrze do ciasta
Do wyrabiania ciasta kruchego lub
makaronowego. Wykonane z tworzywa.
Można myć w zmywarce (na górnej półce)
Dwustronna tarcza trąca
Do tarcia warzyw korzeniowych, twardych
serów i czekolady na małe i średnie wiórki.
Można myć w zmywarce (na górnej półce)

Tarcza do plasterków z nastawem grubości
Ząbkowane ostrze kroi pewnie nawet miękkie
owoce i warzywa z twardą skórką, np.
pomidory. Przełącznik nastawu grubości
krojenia umieszczony jest bezpiecznie i
wygodnie w pokrywie.
Można myć w zmywarce (na górnej półce)
Zestaw do krojenia w kostkę
Do rozdrabniania owoców i warzyw w 3D.
W zestawie przyrząd do usuwania
pozostałości warzyw i owoców z kratki tnącej.
Można myć w zmywarce (na górnej półce)

Dwuczęściowy adapter napędowy
Do użytku z ostrzami (dolny) i z tarczami
(górny), montowanymi na trzpieniu
napędowym w dnie misy.
Można myć w zmywarce, umieszczając na
górnej półce
Pokrywka
Stosowana zamiennie, w miejsce pokrywy z
podajnikiem. Używana do przechowywania
gotowych produktów, zwłaszcza w lodówce.
Można myć w zmywarce (na górnej półce)

Misa robocza 3,1L
Misa z rączką, zintegrowana w dnie z
trzpieniem montażowym akcesoriów, które
mieszczą się w niej wygodnie do
przechowywania.
Wykonana jest z tworzywa bez BPA

Uchylna pokrywa z podajnikiem
Jest uszczelniona na obwodzie, co chroni
przed przeciekaniem zawartości misy i
pozwala także miksować zupy i sosy.
Funkcjonuje wygodnie na zawiasie, z
możliwością całkowitego odłączenia.
Zamyka się na zatrzask.
Wykonana jest z tworzywa bez BPA

Przełącznik nastawu grubości plasterków
Znajduje się w pokrywie i współpracuje z
tarczą do krojenia

Trzyczęściowy popychacz z wkraplaczem oliwy
Funkcjonuje w dużym otworze wlotowym /
podajniku malaksera.
Wykonany jest z tworzywa bez BPA
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Malakser 3,1L KitchenAid model 5KFP1319
DANE TECHNICZNE
Moc
Napięcie
Częstotliwość
Obroty RPM

Niska (1)
Średnia (2)
Funkcja pulsowania

prędkości:

Materiał podstawy
Materiał misy
Materiał tarczy uniwersalnej
Materiał tarczy
Materiał łopatek i pokrywy
Wymiary produktu
(z pokrywą pojemnika)
Wymiary opakowania
Wymiary opakowania zbiorczego
Waga netto
Waga brutto
Długość przewodu (kolor)
Kraj pochodzenia

MODEL
5KFP1319EER
5KPF1319EAC
5KFP1319ECU
5KFP1319EOB
5KFP1319EBM

wys. × szer. × dł.

47 × 22 × 22 cm

wys. × szer. × dł.
wys. × szer. × dł.

27 × 49 × 27 cm
29 × 50 × 28 cm
4,5 kg
5,7 kg
91 cm (czarny, zwijany pod podstawą)
Chiny

KOLOR
EMPIRE RED
ALMOND CREAM
CONTOUR SILVER
ONYX BLACK
MATTE BLACK

400 W
220–240 V
50/60 Hz
750
1600
2000
Tworzywo sztuczne
Tworzywo wolne od BPA (Tritan)
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Tworzywo sztuczne

EAN
CZERWONY
KREMOWY
GRAFITOWY
CZARNY
CZARNY MAT

8003437625084
8003437625091
8003437625039
8003437625077
8003637625053
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