KitchenAid
Blender K150 5KSB1325

• Jedno pokrętło regulacji z 3 prędkościami, w tym
optymalnie zaprojektowany program do kruszenia
lodu i funkcja pulsacyjna
Kruszenie lodu w czasie krótszym niż 10 sekund***
Idealna mieszanka niezależnie od składników

• Odkryj więcej możliwości dzięki opcjonalnym
akcesoriom blendera**: butelce/bidonowi o
pojemności 500 ml, małemu kielichowi o
pojemności 200 ml i wyciskaczowi do cytrusów
o pojemności 1 l
By tworzyć więcej smaków

CZARNY

CZARNY MAT

• Zaawansowany system blendowania KitchenAid
ma trzy składowe: silnik o mocy szczytowej
0,9 KM* (z systemem Intelli-Speed), wyjątkowe
asymetryczne ostrze i żebrowany kielich
Te 3 części współpracują harmonijnie, ułatwiając
kruszenie lodu za pomocą mocnego, mieszającego wiru
– Adaptacyjny napęd i system kontroli prędkości
Intelli-Speed
Wykrywają zawartość i utrzymują optymalną
prędkość, zapewniając odpowiednie mieszanie
wszystkich składników
– Wyjątkowe, asymetryczne ostrze ze stali
nierdzewnej, naostrzone i precyzyjnie zakrzywione
Miesza pod czterema różnymi kątami, wciągając
składniki do środka, co zapewnia właściwe
zmiksowanie nawet najtwardszych z nich
– Żebrowany kielich o pojemności 1,4 l z plastiku
niezawierającego BPA
Ułatwia powrót zawartości na ostrza, tworząc
potężny wir, by łatwo poradzić sobie z
najtwardszymi składnikami
• Blender o nowym wzornictwie i pojemności 1,4 l
dostępny w modnych kolorach
Każdy znajdzie wzór dla siebie oraz swojej kuchni

CZERWONY

KREMOWY

CIEMNY SZARY MAT

*Moc silnika blendera wyrażona w koniach mechanicznych (KM) została zmierzona przy użyciu dynamometru, przyrządu powszechnie stosowanego w laboratoriach w celu pomiaru mocy silników. Oznaczenie mocy szczytowej
silnika w wysokości 1,5 KM odzwierciedla moc wyjściową samego silnika, a nie moc wyjściową blendera w kielichu. Tak jak w przypadku innych blenderów, moc wyjściowa w kielichu nie jest taka sama jak moc samego silnika.
**Sprzedawane osobno.
***Pół tacki lodu.

www.kitchenaid.eu
© 2020 KitchenAid. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Blender KitchenAid K150 5KSB1325
DANE TECHNICZNE
Moc
Moc znamionowa
Napięcie
Częstotliwość
Obroty na minutę (silnik)

Niska prędkość:
Średnia prędkość:
Duża prędkość:
Funkcja pulsowania:

Prędkości
Pojemność kielicha
Wzór kielicha
Materiał korpusu
Materiał sprzęgła
Wymiary produktu
Wymiary opakowania
Wymiary opakowania zbiorczego
Waga netto
Waga brutto
Waga brutto opakowania zbiorczego
Opakowanie zbiorcze
Długość przewodu zasilającego
Kraj pochodzenia

pojemność użytkowa

wys. × szer. × dł.
wys. × szer. × dł.
wys. × szer. × dł.

650 W
Silnik o mocy szczytowej 0,9 KM*
220–240 V
50/60 Hz
4000
7800
11500
6000
3 zmienne prędkości, wstępnie ustawiony program do kruszenia lodu i funkcja
pulsacyjna
1,4 l
Kielich czworoboczny o pojedynczych ściankach
Tworzywo sztuczne
Metal
37,6 × 18,03 × 21,59 cm
44,29 × 26,04 × 28,57 cm
45,72 × 53,02 × 26,67 cm
3,17 kg
3,63 kg
7,71 kg
2 sztuki
91 cm (przewód zwijany pod podstawą)
Zaprojektowano, skonstruowano i zmontowano w Stanach Zjednoczonych

MODEL

KOLOR

EAN

EAN OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (2 sztuki)

5KSB1325EOB
5KSB1325EBM
5KSB1325EER
5KSB1325EAC
5KSB1325EDG

CZARNY
CZARNY MAT
CZERWONY
KREMOWY
CIEMNY SZARY MAT

8003437610080
8003437610066
8003437613104
8003437609893
8003437609916

8003437610097
8003437610073
8003437613111
8003437609909
8003437609923

*Moc silnika blendera wyrażona w koniach mechanicznych (KM) została zmierzona przy użyciu dynamometru, przyrządu powszechnie stosowanego w laboratoriach
w celu pomiaru mocy silników. Oznaczenie mocy szczytowej silnika w wysokości 1,5 KM odzwierciedla moc wyjściową samego silnika, a nie moc wyjściową blendera
w kielichu. Tak jak w przypadku innych blenderów, moc wyjściowa w kielichu nie jest taka sama jak moc samego silnika.

Blender KitchenAid K150 5KSB1325
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Kielich o pojemności 1,4 l z plastiku
niezawierającego BPA
Kwadratowy przekrój i uwydatnione żebrowanie
wytwarzają silny wir, potęgując turbulencje i moc
wewnątrz kielicha.
Uniesione wewnętrzne narożniki tworzą wir w
środku kielicha, a ukośne górne rogi ułatwiają
nalewanie.
Zaprojektowany i stworzony, by jeszcze lepiej
wykorzystać moc blendera.
Kielich o pojedynczych ściankach: oznaczona
pojemność wynosi 1,4 l.
Można myć w zmywarce.

Szczelna pokrywka z odpowietrzeniem i
wyjmowanym korkiem-miarką do składników
(do 60 ml)
Idealnie dopasowana do kielicha, minimalizuje
rozchlapywanie płynów podczas użytkowania.
Wykonana z silikonu, łatwa w zdejmowaniu i
czyszczeniu.
Niezawierająca BPA miarka do odmierzania i
dodawania składników podczas miksowania.
Można myć w zmywarce

Asymetryczne ostrze ze stali nierdzewnej
Ostre i precyzyjnie zakrzywione z myślą o
optymalnej mocy i wydajności miksowania.
Tnie pod czterema różnymi kątami.
Nóż ze wzmacnianej stali nierdzewnej
o grubości 3 mm.
Można myć w zmywarce.

Odlewana metalowa gałka obsługująca
3 zmienne prędkości, wstępnie ustawiony
program do kruszenia lodu i funkcję
pulsacyjną
Do przygotowywania smoothie, mrożonych
napojów, koktajli/zacierów, dipów, past i innych
potraw.

Blender KitchenAid K150 5KSB1325
AKCESORIA OPCJONALNE*
1 x mały kielich o pojemności 200 ml na małe
porcje, niezawierający BPA, ze szczelną pokrywką
KSB2042BBA
Wygodny pojemnik do przechowywania, idealny
do niewielkich porcji/przepisów, od zup, przez
sosy, dressingi, marynaty, po żywność dla dzieci,
pasty i inne produkty.
Wszystkie części można myć w zmywarce.

Wyciskacz do cytrusów o pojemności 1 l
niezawierający BPA 5KSB1CPA
Zawiera mechanizm przekładni, pojemnik na sok z
dziobkiem do nalewania, kosz na miąższ i stożek.
Umożliwia automatyczne wyciskanie soku z
cytrusów: limonek, pomarańczy, grejpfrutów i
innych owoców.
Wszystkie części można myć w zmywarce.

2 x mały kielich o pojemności 200 ml na małe
porcje, niezawierający BPA, ze szczelną pokrywką
ZESTAW Z DODATKOWYMI POJEMNIKAMI DO
BLENDERA 5KSB2040BBB
Zestaw zawiera dwa pojemniki, dwie pokrywki
i jeden uchwyt do ostrza, które pasują do
podstawy blendera.
Idealny do przygotowywania niewielkich porcji/
przepisów, od zup, przez sosy, dressingi, marynaty,
po żywność dla dzieci, pasty i inne produkty.
Blenduj i przechowuj w tym samym pojemniku.
Wszystkie części można myć w zmywarce.

Żebrowany szklany kielich o pojemności 1,4 l
5KSB2048JGA
Kwadratowy przekrój i uwydatnione żebrowanie
wytwarzają silny wir, potęgując turbulencje i moc
wewnątrz kielicha.
Uniesione wewnętrzne narożniki tworzą wir w
środku kielicha, a ukośne górne rogi ułatwiają
nalewanie.
Zaprojektowany i stworzony, by jeszcze lepiej
wykorzystać moc blendera.
Kielich o pojedynczych ściankach: oznaczona
pojemność wynosi 1,4 l.
Można myć w zmywarce.

Wielofunkcyjna butelka/bidon o pojemności
500 ml, bez BPA, z pokrywką ułatwiającą picie
KSB2032PJA
W idealnym rozmiarze na pojedyncze porcje lub
mniejsze przepisy. Wygodna w ruchu, idealna
jako przenośny pojemnik.
Wszystkie części można myć w zmywarce.

Wielofunkcyjna butelka/bidon o pojemności
500 ml niezawierająca BPA, z pokrywką
ułatwiającą picie
ZESTAW Z DODATKOWYM NACZYNIEM DO
BLENDERA 5KSB2030PJB
W zestawie jedna butelka/bidon i jeden uchwyt
do ostrza.
W idealnym rozmiarze na pojedyncze porcje lub
mniejsze przepisy, wygodna do przenoszenia.
Najpierw zmiksuj smoothie, następnie zmień
pojemnik w bidon.
Nie nadaje się do mieszania gorących płynów.
Wszystkie części można myć w zmywarce.

*Pasuje tylko do modeli blenderów KitchenAid serii K150 i K400.

Plastikowy żebrowany kielich o pojedynczych
ściankach o pojemności 1,6 l, niezawierający
BPA, ze szczelną pokrywką z odpowietrzeniem
i wyjmowanym korkiem-miarką 5KSB2056JPA
Łatwo blenduj większe porcje.
Można myć w zmywarce (dolny kosz).

Tamper niezawierający BPA KSB4048TPR
Łatwo przechodzi przez pokrywkę i ułatwia
mieszanie składników, zapewniając pełną
kontrolę. Do blendowania dużych lub bardzo
gęstych składników.
Wykonany z plastiku i gumy.
Można myć w zmywarce.
Blender zapewnia doskonałą wydajność, więc nie
trzeba często korzystać z tampera, ale daje on
pełną kontrolę nad miksowaniem.
W przypadku blendowania z dużą prędkością
na powierzchni ostrza powstawać może komora
powietrzna, która powoduje gromadzenie
się składników. Tamper umożliwia ich szybkie
wepchnięcie w wir mieszania, dzięki czemu
blendowane składniki będą mogły uzyskać
właściwą konsystencję. Duże porcje, gęste
półpłynne masy takie jak masło orzechowe,
hummus czy sorbet, mogą wymagać częstszego
używania tampera.

Blender KitchenAid K150 5KSB1325
DANE TECHNICZNE – AKCESORIA

KSB2042BBA
5KSB2040BBB
KSB2032PJA
5KSB2030PJB
5KSB1CPA
5KSB2056JPA
5KSB2048JGA
KSB4048TPR

Waga
produktu
170,8 g
170,8 g
259,5 g
259,5 g
910 g
812,1 g
1,85 kg
116 g

MODEL

OPIS

KOLOR

EAN

EAN OPAKOWANIA
ZBIORCZEGO (sztuk)

KSB2042BBA
5KSB2040BBB
KSB2032PJA
5KSB2030PJB
5KSB1CPA
5KSB2056JPA
5KSB2048JGA
KSB4048TPR

Mały kielich
Zestaw z dodatkowymi małymi kielichami
Butelka/bidon
Zestaw z butelką/bidonem
Wyciskacz do cytrusów
Kielich o pojemności 1,6 l niezawierający BPA
Szklany kielich o pojemności 1,4 l
Tamper

Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty i szary
Przezroczysty
Przezroczysty
Czarny

8003437605444
8003437605390
8003437605413
8003437605376
8003437603570
8003437239670
8003437600494
8003437605475

8003437605451 (8)
8003437605406 (2)
8003437605420 (4)
8003437605383 (2)
8003437603587 (2)
8003437239687 (2)
8003437600500 (2)
8003437605482 (8)

MODEL

Waga
brutto
209 g
680 g
354 g
615 g
1,4 kg
971 g
2,27 kg
186 g

Waga brutto
opakowania zbiorczego
1,86 kg
1,54 kg
1,61 kg
1,3 kg
3,15 kg
2,28 kg
4,99 kg
1,73 kg

Wymiary
produktu (cm)
11,89 × 9,12 × 9,12
11,89 × 9,12 × 9,12
25,21 × 9,87 × 9,14
25,21 × 9,87 × 9,14
18,54 × 23,62 × 18,29
23,83 × 13,63 × 13,63
23,49 × 12,72 × 12,72
26,75 × 7,87 × 7,87

Wymiary
opakowania (cm)
12,7 × 9,52 × 9,52
16,83 × 11,43 × 21,27
26,35 × 9,52 × 11,43
30,48 × 11,43 × 11,43
22,35 × 22,99 × 22,35
25,4 × 19,68 × 19,68
33,02 × 24,13 × 23,5
28,57 × 8,25 × 8,25

Wymiary zestawu
głównego (cm)
26,67 × 20,32 × 20,32
18,42 × 22,23 × 24,77
28,57 × 20,64 × 24,45
31,27 × 12,38 × 24,13
24,13 × 45,72 × 24,13
25,72 × 20,16 × 40,32
33,81 × 24,92 × 47,94
30,48 × 18,41 × 34,92

Kraj
pochodzenia
USA
USA
USA
USA
Chiny
USA
USA
USA

