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Mikser KitchenAid HEAVY DUTY 
z podnoszoną dzieżą 4,8L
model 5KPM5

CZERWONY
EMPIRE RED

BIAŁY
WHITE

CZARNY
ONYX BLACK
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VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.

• Profesjonalna konstrukcja z podnoszoną dzieżą
Większa pojemność użytkowa dzieży 4,8L i stąd także
większy rozmiar narzędzi, w    porównaniu do mikserów
z podnoszoną głowicą o tej samej pojemności.
Idealny wybór na potrzebę intensywnego miksowania.

• Bezpośredni napęd na narzędzia i przystawki
Cicha i energooszczędna praca bez utraty mocy
między silnikiem i narzędziami/przystawkami,
doskonała sprawność.

• Unikalny ruch planetarny KitchenAid Wyjątkowo
efektywne i szybkie napowietrzanie mas.

• W pełni metalowa konstrukcja
Stabilna, mocna i wytrzymała.
Zapewnia długi czas eksploatacji.

• Jedno wspólne gniazdo montażu  licznych
przystawek
Wygoda i szeroki zakres zastosowań miksera

• Płynne nastawianie porędkości pracy
Suwak10. stopni do wyboru

• Opływowe kształty
Łatwość utrzymania w czystości



Mikser stojący KitchenAid HEAVY DUTY z podnoszoną dzieżą 4,8L 
model KPM5

DANE TECHNICZNE 
Moc 315 W
Typ silnika AC (na prąd przemienny) 

z napędem bezpośrednim
Maks. moc wyjściowa 0,26 KM *)
Napięcie 220–240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Obroty na minutę (prędkość 1 do 10) Od 60 do 265
Pojemność dzieży 4,82 L
Materiał korpusu Cynkowy odlew ciśnieniowy
Sposób regulacji prędkości Mechaniczno/elektroniczny
Certyfikaty OC CEI 60335-1 (półprofesjonalny)

CEI 60335-2-14 (domowy)
Wymiary produktu wys. × szer. × dł.     41× 26 × 34 cm
Wymiary opakowania wys. × szer. × dł. 49 × 31 × 39 cm

Waga netto 12 kg
Waga brutto 13,4 kg
Długość przewodu zasilającego 140 cm
Kraj pochodzenia USA

MODEL KOLOR EAN
5KPM5EWH WHITE 5413184201104
5KPM5EER EMPIRE RED 5413184202309
5KPM5EOB ONYX BLACK 5413184602291

MAKSYMALNA ILOŚĆ PRODUKTÓW
Zalecana maksymalna ilość mąki: 
   Mąka uniwersalna 
   Mąka pełnoziarnista

1 kg 
800 g 

Mąka na kruche ciasto 500 g
Białka jaj z 12 średnich jaj
Śmietana do ubicia 1 L
Biszkopt 2,7 kg
Ciasto na chleb  2 kg 

Tłuczone ziemniaki 2,7 kg
Ciasteczka kruche o średnicy 5 cm 108 sztuk  

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Dzieża 4,8 L 5K5A2SB
Dzieża ze stali nierdzewnej z rączką.
Można myć w zmywarce.

Osłona dzieży z podajnikiem 5KN1PS 
Chroni przed rozchlapywaniem dodawanych 
składników i pyleniem sypkich. 
Wykonana z doskonale przezroczystego 
tworzywa (bez BPA), umożliwia łatwe śledzenie 
procesu miksowania. Zaleca się ręczne mycie.

Pokrywka na dzieżę K5BC5N 
Wykonana z polietylenu, jest lekko 
elastyczna i praktyczna do przechowywania 
produktów w dzieży. 

Rózga 5K5A2WW
Składa się z 6-ciu nierdzewnych prętów, 
umocowanych w aluminiowej podstawie. 
Dlatego nie zaleca się jej myć w zmywarce.

Hak do ciasta 5K5A2DH
Wykonany jest z odlewu aluminiowego i pokryty 
powłoką nieprzywierającą. 
Można myć w zmywarce.

Mieszadło płaskie 5K5A2B
Wykonane jest z odlewu aluminiowego i pokryte 
powłoką nieprzywierającą.
Można myć w zmywarce.
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VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.

BIAŁY
CZERWONY
CZARNY

Bezpłatna opieka gwarancyjna przez 2 lata

*) 1 KM = 746 W
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