
Blender K150 KitchenAid ARTISAN 
model 5KSB1325

Zaawansowany system blendowania KitchenAid 
ma 3 składowe:

• silnik Intelli-Speed® o mocy szczytowej 0,9 KM
• wyjątkowe, asymetryczne ostrze
• wystudiowany kształt wnętrza kielicha

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

3 stopnie prędkości nastawiane skokowo pokrętłem

Tryb pulsacyjny umożliwia kontrolę czasu i częstotliwości 
blendowania, pulsacyjna praca ostrza równomiernie 
kruszy lód

Kielich 1,4L z tworzywa 
Specjalny kształt wnętrza kielicha wspomaga blendowanie

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

Praktyczne akcesoria opcjonalne
Dodatkowe, przydatne funkcje na wyciągnięcie ręki

Nowe wzornictwo, modne kolory i rodzaje lakierów 
Elegancki wygląd i dopasowanie do każdej kuchni

i łatwość 

Panel sterowania 
Tryby pracy obsługiwane jednym, metalowym pokrętłem
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Przepisy i inspiracje na stronie 
https://www.kitchenaid.pl/przepisy

CZARNY
ONYX BLACK

CZARNY MAT
MATTE BLACK

CZERWONY
EMPIRE RED

KREMOWY
ALMOND CREAM

ANTRTACYT
CHARCOAL GREY



Kielich 1,4 L z tworzywa
Lekki kielich z tworzywa wysokiej jakości, 
bez szkodliwego BPA.
Można myć w zmywarce.

Silikonowa szczelna pokrywka z 
odpowietrzeniem i korkiem-miarką
Jest łatwa w montażu i idealnie dopasowuje 
się do kielicha. Korek z tworzywa bez BPA, 
może  być  jednocześnie  miarką dodawanych 
składników (60ml)
Można myć w zmywarce.

Wyjątkowe, asymetryczne 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.

AKCESORIA OPCJONALNE

Słoiczek 200 ml z nakrętką 
KSB2042BBA
Służy do przechowywania niewielkich ilości produktów, 
które można w nim bezpośrednio wcześniej zblendować, 
przy zastosowaniu adaptera noża, dostępnego oddzielnie 
i tylko w zestawach: 5KSB2040BBB lub 5KSB2030PJB. 
Wykonany z tworzywa wysokiej jakości, wolnego od BPA 
Można myć w zmywarce.

Bidon 500 ml z pokrywką 
KSB2032PJA
Można w nim bezpośrednio blendować, przy 
zastosowaniu adaptera noża, dostępnego oddzielnie i 
tylko w zestawach: 5KSB2040BBB lub 5KSB2030PJB. 
Wykonany z tworzywa wysokiej jakości, wolnego od BPA 
Można myć w zmywarce.

ZESTAW:  Bidon 500 ml z adapterem noża 
5KSB2030PJB
Adapter noża współpracuje z blenderem. 
Dopasowany jest rozmiarem do bidonu, co przy 
współpracy z blenderem, umożliwia  przetwarzanie 
bezpośrednio w nim małych ilości. W bidonie nie 
można blendować gorących płynów. 
Można myć w zmywarce.

Kielich 1,6 L z tworzywa
5KSB2056JPA
Lekki kielich z tworzywa wysokiej jakości bez 
szkodliwego BPA. Ma pokrywkę z odpowietrzeniem 
i korkiem - miarką (60ml) oraz ergonomiczną rączkę 
z silikonową nakładką zdejmowalną do mycia. 
Można myć w zmywarce (dolny kosz).

Tamper KSB4048TPR
To pomocne narzędzie umożliwia ręczne naprowadzanie 
na ostrze dużych składników lub gęstych i  mas klejących 
się do ścianek kielicha Jest dopasowany swoją długością 
do współpracy z opcjonalnym kielichem 1,6L z tworzywa 
5KSB2056JPA, żeby zapobiec kontaktowi z wirującym 
ostrzem, gdy tamper jest wprowadzony przez otwór w 
pokrywce. Wykonany jest z tworzyw bez szkodliwego 
BPA. Można myć w zmywarce.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
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Blender K150 KitchenAid ARTISAN model 5KSB1325

Wyciskacz cytrusów 1L 
5KSB1CPA
Przystawka, którą montuje się w miejsce kielicha. 
Mechanizm jej przekładni zmniejsza obroty 
stożka. Umożliwia wyciskanie soku z limonek, 
pomarańcz, grejpfrutów oraz innych owoców  
cytrusowych. 
Wszystkie części można myć w zmywarce.

ZESTAW: 
2 słoiczki 200 ml z nakrętkami i adapter noża 
5KSB2040BBB
Adapter noża współpracuje z blenderem. 
Dopasowany jest rozmiarem do słoiczka, co przy 
współpracy z blenderem, umożliwia bezpośrednio 
w nim  przetwarzanie małych ilości.
W słoiczku nie można blendować gorących 
płynów. Można myć w zmywarce.

Szklany kielich 1,4 L 5KSB2048JGA 
Wystudiowany kształt wnętrza kielicha wspomaga 
efektywność blendowania przez wytworzenie 
burzliwych turbulencji i silnego wiru składników, 
nakierowanego wprost na wirujące ostrze i 
krążącego na przemian do góry i na dół.
Można myć w zmywarce.



DANE TECHNICZNE 
Moc 650 W
Moc znamionowa Silnik o mocy szczytowej 0,9 KM
Napięcie 220–240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Obroty na minutę (silnik) 600 –11 600
Prędkości 3 zmienne prędkości, program do kruszenia lodu i funkcja pulsacyjna
Pojemność kielicha pojemność użytkowa 1,4 L
Kielich tworzywo sztuczne
Materiał korpusu tworzywo sztuczne
Materiał sprzęgła metal
Wymiary produktu wys. × szer. × dł. 37 × 18 × 22 cm
Wymiary opakowania wys. × szer. × dł. 44 × 26 × 29 cm
Wymiary opakowania zbiorczego wys. × szer. × dł. 46 × 53 × 27 cm
Waga netto 3,2 kg
Waga brutto 3,6 kg
Długość przewodu zasilającego 91 cm (przewód zwijany pod podstawą)
Kraj pochodzenia Zaprojektowano, skonstruowano i zmontowano w Stanach Zjednoczonych

MODEL KOLOR EAN
5KSB1325EBM CZARNY MAT 8003437610066
5KSB1325EDG ANTRACYT 8003437609916
5KSB1325EAC KREMOWY 8003437609893
5KSB1325EOB CZARNY 8003437610080
5KSB1325EER CZERWONY 8003437613104

MATTE BLACK
CHARCOAL GREY
ALMOND CREAM
ONYX BLACK
EMPIRE RED

Blender K150 KitchenAid ARTISAN model 5KSB1325

DANE TECHNICZNE AKCESORIÓW

MODEL
Waga 
produktu

Waga 
brutto

Wymiary  
produktu (cm)

Wymiary  
opakowania (cm)

Kraj 
pochodzenia

5KSB2042BBA 0,22 kg 13 × 10 × 10 USA
5KSB2040BBB 0,78 kg 17 × 11 × 21 USA
5KSB2032PJA 0,36 kg 26 × 10 × 11 USA
5KSB2030PJB 0,61 kg 31 × 11 × 11 USA
5KSB1CPA 1,25 kg Chiny
5KSB2056JPA 0,93 kg USA
5KSB2048JGA 2,20 kg USA
KSB4048TPR 0,18 kg 29 × 8 × 8 USA

EAN
8003437605444
8003437605390
8003437605413
8003437605376
8003437603570
8003437239670
8003437600494
8003437605475

NAZWA
Słoiczek z nakrętką
2 słoiczki 200ml z adapterem noża 
Bidon 200ml
Bidon 200ml z adapterem noża
Wyciskacz cytrusów
Kielich 1,6 L z tworzywa bez BPA
Kielich szklany 1,4 L
Tamper

0,28 kg
0,52 kg
0,90 kg
0,63 kg
1,86 kg
0,12 kg

0,18 kg
0,59 kg

33 × 24× 24

22 × 23 × 22
25 × 20 × 20

12 × 9 × 9

25 × 10 × 9

19 × 24 × 18
24 × 14 × 14
24 × 13 × 13
27 × 8 × 8
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