Mikser KitchenAid CLASSIC 4,3L z uchylną głowicą
model 5K45SS
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• W pełni metalowa konstrukcja
Solidność, trwałość i wytrzymałość

• Niezbędne wyposażenie standardowe
3 podstawowe narzędzia i misa INOX 4,3L

• Bezpośredni napęd na narzędzia i przystawki
Stabilna moc, cicha praca i mniejsze straty energii

• Minimalistyczne kolory lakieru
Wykończenie matowe lub z połyskiem

• Złożony, efektywny ruch planetarny narzędzi
Perfekcyjne napowietrzanie, cicha praca i mniejsze straty energii
• Model z uchylną głowicą
Łatwy dostęp do wymiany narzędzi i przystawek
• Jedno wspólne gniazdo mocowania przystawek
Wygodny montaż, różnorodność zastosowań miksera
• Opływowy kształt
Stylowy i elegancki wygląd, łatwość utrzymania w czystości
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VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.
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Mikser KitchenAid CLASSIC 4,3L z uchylną głowicą
model 5K45SS
DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNA ILOŚĆ PRODUKTÓW

Moc pobierana
Typ silnika
Maksymalna moc wyjściowa
Napięcie
Częstotliwość
Obroty na minutę (prędkość 1 do 10)
Pojemność dzieży
Materiał korpusu
Regulacja prędkości
Wymiary produktu
Wysokość przy podniesionej głowicy
Wymiary opakowania
Waga netto
Waga brutto z opakowaniem
Opakowanie zbiorcze
Długość przewodu zasilającego 
Kraj pochodzenia

MODEL
5K45SSEBM
5K45SSEOB
5K45SSEFW
5K45SSEWH

wys. × szer. × dł.

KOLOR

275 W
AC (prąd przemienny)
z napędem bezpośrednim
0,19 KM
220–240 V
50/60 Hz
Od 58 do 220
4,3L
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Mechaniczna i elektroniczna
36 × 24 × 37 cm
45 cm
42 × 27 × 41 cm
10,4 kg
12 kg
1 sztuka
107 cm
USA

Zalecana maksymalna ilość mąki:
Mąka uniwersalna
Mąka pełnoziarnista
Mąka na kruche ciasto

1 kg
800 g
500 g

Białka jaj

z 12 średnich jaj

Śmietana do ubicia

1L

Biszkopt

2,7 kg

Ciasto na chleb
Tłuczone ziemniaki

2 kg
3,2 kg

Ciasteczka o średnicy 5cm

108 sztuk

EAN
5413184602734

MATTE BLACK
ONYX BLACK

CZARNY MAT
CZARNY

5413184202712

MATTE WHITE
WHITE

BIAŁY MAT
BIAŁY

5413184602727
5413184200701

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Dzieża 4,3L 5K45SB
Misa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
Nie ma rączki
Można myć w zmywarce.

Mieszadło płaskie 5K452B
Narzędzie do przetwarzania mas o gęstej konsystencji,
na ciasta ucierane, sernik, pasztety. Wykonane jest z
aluminium i pokryte nieprzywierającą powłoką.
Można myć w zmywarce.

Rózga 5K452WW
Narzędzie służące do perfekcyjnego
napowietrzania i ubijania śmietany, jajek,
kremów i sosów (na przykład majonezu).
Wykonana jest ze stali nierdzewnej (pręty)
i aluminium (mocowanie).
Nie można myć w zmywarce.

Hak do ciasta 5K452DH
Narzędzie do wyrabiania ciast drożdżowych,
na chleb lub pizzę, a także ciasta makaronowego.
Wykonany jest z aluminium i pokryty nieprzywierającą
powłoką.
Można myć w zmywarce.

Przepisy i inspiracje dostępne są na stronie
https://www.kitchenaid.pl/przepisy

VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.

