Rajoitettu erä perinteisessä Artisan-sarjassa

No.

KitchenAid ARTISAN
-yleiskone 4,8 L 5KSM180RCMB

•• Erinomainen suorituskyky – Optimoitu teho
tarkkoihin tuloksiin
10 optimoitua nopeutta tarjoavat oikean
tehon lähes mihin tahansa työhön, märkien ja
kuivien aineiden sekoittamisesta leipätaikinan
vaivaamiseen ja kermavaahdon valmistukseen
saakka
Ei tehohäviötä moottorin ja lisävarusteiden tai
-laitteiden välillä
•• Alkuperäinen, kiertävä sekoitusliike
59 kosketuspistettä kulhon kehällä varmistavat,
että kaikki ainesosat sekoittuvat perusteellisesti
•• Täysmetallinen rakenne – viiden vuoden takuu
Tukeva, vakaa ja kestävä
•• Tunnistettava, ajaton ja elegantti, pehmeä
ja pyöristetty nostopäämalli
Nostopäämalli mahdollistaa hyvän pääsyn kulhoon
ja ainesosien helpon lisäämisen
Helppo puhdistaa ja käyttää
•• Ainutlaatuinen, perinteiden inspiroima design
Ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluvat perinteiden
inspiroima KitchenAid-logo, valkoinen,
kuviopintainen keraaminen kulho ja muokattu
käyttölaitteen kansi, jotka juhlistavat KitchenAidin
100-vuotista historiaa
•• Mukautetut, klassiset värit
Herätä eloon klassinen tyyli rajoitetun sarjan
Misty Blue -värillä, joka periytyy aina ensimmäisiin,
koskaan julkaistujen KitchenAid-yleiskoneiden
väreihin saakka
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•• Vatkain silikonireunalla
Parantaa ainesosien sekoittumista
kaapimalla kulhoa sekoittamisen aikana
Seos vetäytyy paremmin, lastaa ei tarvita
•• Yksi monikäyttöinen lisävarusteiden kiinnityspää
Tee yleiskoneestasi keittiösi ruoanlaittokeskus yli
15 saatavilla olevan lisälaitteen avulla* Valmista
helposti kaikkea tuoreesta pastasta hampurilaisiin,
kasvisnuudeleihin, jäätelöön ja moneen muuhun
Monipuolinen ja helppokäyttöinen

MISTY BLUE

* Lisävarusteet myydään erikseen.

www.kitchenaid.fi

•• 4,8 L keraaminen kuviopintakulho
Pystyy käsittelemään enintään 1 kg vehnäjauhoja
ja 12 egg munanvalkuaista (keskikokoisia)

www.kitchenaid.eu

KitchenAid ARTISAN -yleiskone 4,8 L
5KSM180RCMB
TEKNISET TIEDOT
Teho
Moottorin tyyppi
Maksimaalinen moottorivoima (hevosvoima)
Jännite
Taajuus
Kierrokset minuutissa (nopeus 1–10)
Kulhon tilavuus
Rungon materiaali
Nopeuden säädin
Tuotteen mitat
KxLxS
Korkeus nostopään ollessa yläasennossa
Pakkauksen mitat
KxLxS
Pääpakkauksen mitat
KxLxS
Nettopaino
Bruttopaino
Pääpakkauksen bruttopaino
Pääpakkaus
Johdon pituus
Alkuperämaa

300 W
Vaihtovirtamoottori
suoravedolla
0,19 hv
220 – 240 V
50 / 60 Hz
58–220 r/min
4,8 l
Sinkkivalu
Hybridielektroniikka
36 × 24 × 37 cm
45 cm
41,4 x 43,2 x 30,5 cm
42,7 x 43,9 x 31,2 cm
12,14 kg
12,9 kg
13,4 kg
1 yksikkö
145,4 cm
USA

VIITE
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EAN

5KSM180RCEMB
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MISTY BLUE
MISTY BLUE

5413184121488
5413184121495

MAKSIMIKAPASITEETTI
RUOKATYYPEITTÄIN
Suurin suositeltu jauhomäärä:
Vehnäjauho
Täysjyväjauho
Piirakankuori: grammaa jauhoja
Munanvalkuaiset
Kermavaahto
Kakku
Leipätaikina
(jäykkä hiivataikina
= 55 % absorptiosuhde)
Perunamuusi
Pikkuleivät
(normaali koko 5,1 cm - 2 tuuman
pikkuleivät)

1 kg (8 kuppia)
800 g (6 kuppia)
500 g
12 munaa
(keskikokoisia)
1l
2,7 kg
2 kg
3,2 kg
108 kpl
(9 tusinaa)

VAKIOVARUSTEET
4,8 L keraaminen kuviopintakulho
Titaanivahvisteisesta keramiikasta
valmistettuna se torjuu lohkeamiset,
murtumat, säröilyn ja värjäytymisen.
Kulho on mikroaaltouunin, uunin
(250 °C saakka) ja pakastimen kestävä,
joten voit pehmentää voita, temperoida
suklaata ja kovettaa tai jäähdyttää ainesosia
samassa kulhossa.
Konepesun kestävä ja helppo puhdistaa.
Kuusilankainen vispilä K45WW
Käytetään lisäämään ilmaa muniin,
munanvalkuaisiin, kermavaahtoon
ja dippeihin (kuten majoneesiin).
Valmistettu ruostumattomasta teräslangasta
ja alumiinipäästä.
Ei kestä konepesua.
Vatkain K5THCB
Käytetään täyteläisempiin seoksiin, kuten
kakkuihin, kuorrutteisiin, keksitaikinaan
ja perunamuusiin.
Valmistettu alumiinista, tarttumaton
nailonpinnoite.
Konepesun kestävä.

Vatkain silikonireunalla 5KFE5T
Käytetään normaaleihin ja täyteläisempiin
seoksiin, kuten kakkuihin, kuorrutteisiin,
keksitaikinaan ja perunamuusiin.
Reunan joustava malli takaa nopeamman
sekoituksen ilman moottorin pysäyttämistä
ja lastan käyttöä.
Pinnoitettu metalli, toinen reuna silikonia.
Konepesun kestävä.
Taikinakoukku K45DH
Käytetään esimerkiksi leipä-, pitsaja pastataikinan sekoittamiseen ja
vaivaamiseen.
Valmistettu alumiinista, tarttumaton
nailonpinnoite.
Konepesun kestävä.
Reseptejä ja inspiraatiota
Saatavana KitchenAidin omalla,
digitaalisella alustalla.

*T
 ämä kulho valmistetaan PDV (Physical Vapour Deposition) -titaani-ionipinnoitusmenetelmällä, joka parantaa ruostumattoman teräksen ominaisuuksia parantamalla kulutuksen, naarmujen
ja korroosionkestävyyttä, tehden siitä paljon kestävämmän verrattuna perinteisiin pinnoitusmenetelmiin, kuten galvaaninen pinnoitus tai jauhepinnoitus.

