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• Niewielki bezprzewodowy blender ręczny o lekkiej 
konstrukcji
Łatwość obsługi 
Wszechstronność

• Akumulator litowo-jonowy o pojemności 8 V
Zapewnia optymalny czas pracy i wydajność
Eliminuje ograniczenia związane z używaniem przewodu

• Kielich do miksowania ręcznego o pojemności 700 
ml z pokrywką, z tworzywa niezawierającego 
szkodliwego BPA
Idealny do mieszania składników lub do serwowania 
gotowych mieszanek

• Zdejmowane ramię blendera z 4 ostrzami ze stali 
nierdzewnej
Skuteczne miksowanie składników do smoothie, 
koktajli mlecznych, zup, humusu i wielu innych 
mieszanek
Łatwe przekształcanie składników w doskonałe 
przeciery i przepyszne potrawy

• Zdejmowane zabezpieczenie miski
Ochrona naczyń

• Przełącznik zmiany prędkości 
Zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad 
przyrządzaniem mieszanki

• Pełen zestaw bezprzewodowych urządzeń 
KitchenAid* obejmujący blender ręczny, mikser 
ręczny i rozdrabniacz
Zapewnia optymalny czas pracy i wydajność podczas 
gotowania niezależnie od miejsca**, rodzaju 
produktów i sposobu przyrządzania

*  Każde sprzedawane osobno.
**  Tylko do użytku w pomieszczeniach.



DANE TECHNICZNE 
Silnik Silnik prądu stałego
Napięcie 8 V
Maksymalna prędkość obrotowa silnika bez obciążenia 
 (od niskiej do wysokiej)

8250–11600 obr./min* 

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne
Wymiary produktu wys. × szer. × dł. 43 × 6,35 × 6,35 cm
Wymiary opakowania wys. × szer. × dł. 34,2 × 12,5 × 12,5 cm
Wymiary opakowania zbiorczego wys. × szer. × dł. 35,1 × 25,8 × 13,3 cm
Waga netto 1,12 kg
Waga brutto 1,71 kg
Waga brutto opakowania zbiorczego 3,59 kg
Opakowanie zbiorcze 2 sztuki
Kraj pochodzenia Chiny (zaprojektowano w USA)

Akumulator litowo-jonowy Tak
Czas do pełnego naładowania akumulatora 2 godziny = do przyrządzenia 25 misek zupy (testowano, używając misek o 

pojemności 354 ml i przygotowując 7 porcji zupy pomidorowej z bazylią)
Czas szybkiego ładowania akumulatora 20 min = do przygotowania 1 porcji smoothie z trzech rodzajów owoców 

jagodowych lub 1 porcji zupy pomidorowej z bazylią (473 ml smoothie lub 1,3 l zupy)
Lampka wskaźnika stanu akumulatora Tak
Długość przewodu do ładowania (czarnego) 152,4 cm

MODEL KOLOR EAN EAN OPAKOWANIA ZBIORCZEGO  
(2 SZTUKI)

5KHBBV53EBM CZARNY MAT 8003437609978 8003437609985
5KHBBV53EER CZERWONY 8003437610240 8003437610257
5KHBBV53EAC KREMOWY 8003437621956 8003437621970
5KHBBV53EDG CIEMNY SZARY MAT 8003437621987 8003437621994

Bezprzewodowy blender ręczny KitchenAid 5KHBBV53

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zdejmowane ramię blendera (20,3 cm)
Ułatwia miksowanie, przecieranie, kruszenie, 
spienianie, ubijanie i siekanie składników nawet w 
głębszych garnkach, miskach lub kielichach.
Można myć w zmywarce, umieszczając na górnej 
półce.

4 ostrza ze stali nierdzewnej
Można myć w zmywarce, umieszczając na górnej 
półce.

Osłona
Zapobiega uszkodzeniom naczyń podczas korzystania 
z bezprzewodowego blendera ręcznego.
Można myć w zmywarce, umieszczając na górnej 
półce.

Kielich do miksowania o pojemności 
700 ml z podziałką i pokrywką, z tworzywa 
niezawierającego szkodliwego BPA
Eliminuje potrzebę stosowania kilku miarek 
lub mis. Łatwe przygotowywanie, podawanie i 
przechowywanie potraw w jednym pojemniku.
Można myć w zmywarce, umieszczając na górnej 
półce.

Ładowarka w zestawie
Łatwe ładowanie. Działa ze wszystkimi produktami w 
całym zestawie.
Akumulator należy ładować do momentu, aż wskaźnik 
jego stanu zacznie świecić na zielono w sposób ciągły.

Port ładowania 
Znajduje się pod korpusem, dlatego przed 
rozpoczęciem ładowania blendera ręcznego należy 
wyjąć ramię miksujące.

* Tolerancja danych do 15%


