
W pełni metalowa konstrukcja i 10 lat gwarancji 
Trwałość i niezawodność

Zaawansowany system blendowania KitchenAid 
ma 3 składowe:
• silnik Intelli-Speed ® o mocy szczytowej 3 KM
• wyjątkowe, asymetryczne ostrze
• wystudiowany kształt wnętrza kielicha

i łatwość 

CZERWONY
EMPIRE RED

KREMOWY
ALMOND CREAM

CZARNY
ONYX BLACK

Blender High Performance KitchenAid ARTISAN 
model 5KSB6061

Panel sterowania 
Jedno pokrętło wyboru prędkości i dwa przełączniki

9 stopni prędkości nastawianych płynnie pokrętłem
10 stopień - bardzo szybkich obrotów
Tryb pulsacyjny uruchamiany wygodnym przełącznikiem 
umożliwia kontrolę częstotliwości i czasu blendowania

Elektroniczna kontrola prędkości Intelli-Speed® 
oraz  funkcja Soft-Start® 
Stabilne obroty podczas blendowania i start bez 
rozchlapywania składników 

Kielich z tworzywa, pojemność 2,6L (użytkowa 1,7L) 
Specjalny kształt kielicha wspomaga blendowanie

Stabilna podstawa i pokrętło odlewane z metalu 
Wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości

Trzy popularne kolory
Elegancki wygląd i dopasowanie do każdej kuchni
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Silikonowa szczelna pokrywka z 
odpowietrzeniem i korkiem-miarką (60ml) 
Jest łatwa w montażu i idealnie dopasowuje 
się do kielicha. Korek z przezroczystego 
tworzywa (bez BPA) może być jednocześnie  
miarką dodawanych składników.
Można myć w zmywarce.

Tamper
Umożliwia ręczne naprowadzanie na ostrze produktów o 
większych rozmiarach lub gęstych mas klejących się do 
ścianek kielicha. Swoją długością jest dopasowany do 
kielicha tak, żeby zapobiec kontaktowi z wirującym ostrzem, 
gdy tamper jest wprowadzony przez otwór w pokrywce. 
Wykonany jest z tworzywa bez BPA. 
Można myć w zmywarce.

Blender High Performance KitchenAid ARTISAN model 5KSB6061

Silikonowa podkładka stabilizująca kielich 
Dodatkowa stabilizacja pozwala bezpiecznie 
utrzymać kielich na podstawie. 
Podkładkę można łatwo zdjąć z podstawy. 
Można myć w zmywarce.

DANE TECHNICZNE 
Moc 1800 W
Moc znamionowa Silnik o mocy szczytowej 3 KM
Napięcie 220–240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Obroty na minutę (silnik) 2200–21000
Prędkości 9 ustawień prędkości plus bardzo szybka 10, tryb pulsacyjny
Pojemność kielicha pojemność użytkowa 1,7 L
Kielich z tworzywa
Materiał korpusu metalowy odlew
Materiał sprzęgła metal
Wymiary produktu wys. × szer. × dł. 45 x 27 x 23 cm
Wymiary opakowania wys. × szer. × dł. 49 x 36 x 29 cm
Wymiary opakowania zbiorczego wys. × szer. × dł. 50 x 37 x 30 cm
Waga netto 10 kg
Waga brutto 8,8kg
Długość przewodu zasilającego 107 cm
Kraj pochodzenia Zaprojektowano, skonstruowano i zmontowano w Stanach Zjednoczonych

MODEL KOLOR EAN
5KSB6061EAC KREMOWY 8003437607295
5KSB6061EER CZERWONY 8003437607271
5KSB6061EOB CZARNY 8003437607257

ALMOND CREAM
EMPIRE RED

ONYX BLACK

Wyjątkowe ostrze czteroramienne
Nierdzewne ostrze zintegrowane z kielichem, ma cztery ramiona 
nachylone względem siebie pod różnymi kątami. Dzięki temu na 
czterech poziomach, perfekcyjnie  rozdrabnia dostające się na nie 
składniki, podczas gdy ostrza blenderów innych marek mają dwie 
płaszczyzny w zasięgu cięcia. 
Wykonane jest ze wzmocnionej stali nierdzewnej o grubości 3 mm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Kielich 2,6L z tworzywa 
Pojemność użytkowa 1,7L, pojedyncze ścianki. 
Wykonany jest  tworzywa wysokiej jakości, bez 
szkodliwego BPA. Wystudiowany kształt wnętrza 
kielicha wspomaga efektywność blendowania. 
Można myć w zmywarce. 

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