
Blender Power Plus KitchenAid ARTISAN 
model 5KSB8270

"soki" - program trwa 70 sekund i jest idealny do soków 
ze świeżych owoców i warzyw
"smoothie" - program trwa 40 sekund i jest dedykowany 
dla świeżych lub mrożonych owoców i warzyw 
blendowanych z lodem
"zupy gorące" - program trwa 5 minut,  wykorzystuje 
termiczne cechy kielicha z podwójnymi ściankami (o 
właściwościach termosu), pozwala szybciej podgrzać zupę  
i dłużej utrzymać jej temperaturę
Samoczyszczenie - częste pulsowanie i duża prędkość 
umożliwiają przemycie wnętrza kielicha wodą z kroplą 
detergentu

i łatwość 

Panel sterowania 
Obsługa jednym pokrętłem i dwoma przełącznikami
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VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.

SREBRZYSTOPOPIELATY
MEDALLION SILVER

ŻELIWNY
CAST IRON BLACK

CZERWONY KARMELEK
CANDY APPLE

W pełni metalowa konstrukcja i 10 lat gwarancji 
Trwałość i niezawodność

Zaawansowany system blendowania KitchenAid 
ma 3 składowe:
• silnik Intelli-Speed® o mocy szczytowej 3,5 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 

11 stopni prędkości nastawianych płynnie pokrętłem

2 prędkości pracy pulsacyjnej H igh/Low możliwiają 
kontrolę czasu i częstotliwości blendowania

3 programy automatyczne i cykl samooczyszczania:

Kielich termiczny z tworzywa o poj. 2,6L (użytkowa1,7L) 
Podwójne ścianki pozwalają dłużej utrzymać temperaturę

Stabilna podstawa z metalowego odlewu 
Wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości

Lakiery Premium
Elegancki wygląd i dopasowanie do każdej kuchni

kjaczynowski
Przekreślenie

kjaczynowski
Przekreślenie



Kielich termiczny 2,6L z tworzywa 
Pojemność użytkowa 1,7 L. 
Jego podwójne ścianki mają właściwości 
izolacyjne. Wystudiowany kształt wnętrza kielicha 
wspomaga efektywność blendowania, przez 
wytworzenie burzliwych turbulencji i silnego wiru 
składników, nakierowanego wprost na ostrze i 
krążącego na przemian do góry i na dół. 
Wykonany z tworzywa o 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 może być jednocześnie  
miarką (60ml) dodawanych składników. 
Można myć w zmywarce.

strona 2

VIVAMIX Serwis i dystrybutor KitchenAid w Polsce od 1991r.

Blender Power Plus KitchenAid ARTISAN model 5KSB8270

Tamper flex ze zgarniaczem - skrobką 
Ułatwia blendowanie bardzo gęstych mas (takich 
jak masło orzechowe), a także produktów dużych 
rozmiarów lub większej ich ilości. Pomaga ściągnąć 
ze ścianek kielicha przyklejające się składniki. 
Elastyczna końcówka flex pozwala wygarnąć z 
kielicha gotową masę do reszty.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

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

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.

Moc 1800 W
Moc znamionowa Silnik o mocy szczytowej 3,5 KM
Napięcie 220–240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Obroty na minutę (silnik) 1000–24000
Prędkości 11 ustawień prędkości, 2 stopnie trybu pulsacyjnego
Pojemność kielicha pojemność użytkowa 1,65 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. 45 x 34 x 37 cm
Wymiary opakowania zbiorczego wys. × szer. × dł. 46 x 35 x 38 cm
Waga netto 9,4 kg
Waga brutto 9,8kg
Długość przewodu zasilającego 107 cm
Kraj pochodzenia Zaprojektowano, skonstruowano i zmontowano w Stanach Zjednoczonych

MODEL KOLOR EAN
5KSB8270EMS SREBRZYSTOPOPIELATY 5413184201777

5KSB8270EBK ŻELIWNY 5413184201715

5KSB8270ECA CZERWONY KARMELEK 5413184201746

MEADLLION SILVER
CAST IRON BLACK

CANDY APPLE

DANE TECHNICZNE 

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