Profesionální vybavení pro gastronomii

- barva Královská červená

Univerzální kuchyňský robot KitchenAid HEAVY DUTY 5KPM5 - JARNÍ AKCE barva Královská červená
Naše cena bez DPH : 16.769 Kč
Naše cena s DPH : 20.290 Kč
Dostupnost: Do týdne
Katalogové číslo: 5KPM5EER
EAN: 5413184202309
Barva: Královská červená
AKCE - ZVÝHODNĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
●
●

●

Výrobce

Připojení
Popis variant:

Kitchen Aid
230V

●
●

●

Zmrzlinovač (sleva 1.900 Kč)
Balíček FPPC - mlýnek na maso + krouhač/kráječ zeleniny + lis ovoce a zeleniny
(sleva 5.000 Kč)
Sada krouhacích nožů EMVSC pro krouhač/kráječ zeleniny (sleva 1.300 Kč)
Šnekový odšťavňovač 5KSM1JA (sleva 3.200 Kč)
Strojky na těstoviny 5KSMPRA - na výrobu domácích těstovin - lasagne, široké i
vlasové nudle (sleva 3.200 Kč)
Spiralizér 5KSM2APC - na přípravu špaget, nudliček, stuh a spirálových plátků z
ovoce a zeleniny (sleva 2.200 Kč)

Zvýhodněné příslušenství lze vzájemně kombinovat. Akce platí od 1. 4. 2018 do
31. 8. 2018. V případě vyprodání skladových zásob si vyhrazujeme právo akci
předčasně ukončit.

Technické parametry:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Objem mísy: 4,83 l
Výkon: 325 W
Typ motoru: AC (střídavý proud)
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50-60 Hz
Počet otáček (rychlosti 1-10): 58-220 ot./min
Typ regulace otáček: hybridní elektronika
Rozměr výrobku: 41,4 x 24,6 x 33,8 cm
Hmotnost výrobku: 12,3 kg
Délka kabelu: 1,22 m

Max. kapacita těsta: 1,2 kg hladké mouky (cca 2,25 kg těsta)
Barevné provedení: bílé, červené

Materiál motorové jednotky: litý zinek
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Další vlastnosti:
●
●
●

●

●

●
●

Výkonný nehlučný motor
Nerezová mísa s kapacitou na zadělání 3 bochníků chleba
Planetární systém mixování: činnost robotu je rotační a navíc se rotačně
pohybuje šlehací metla, a to od středu až po okraj celé mísy. Díky tomu jsou
přísady mixovány rychle, stejnoměrně a důkladně.
Celokovová konstrukce: hmotnost 12,3 kg a protiskluzová gumová podložka
zabezpečují stabilitu, a to za jakýchkoli pracovních podmínek a na každém druhu
povrchu.
Výměnné příslušenství: do multifunkčního nástavce robotu je možno upevnit
širokou škálu příslušenství, takže s robotem můžete strouhat, krouhat, krájet,
lisovat, mlít atd.
Všechna příslušenství jsou snadno vyměnitelná a lze je mýt v myčce na nádobí
Standardní vybavení:
nerezová mísa o objemu 4,83l (K5ASBP) pro mixování až do hmotnosti 1,2 kg
mouky (cca 2,25 kg těsta)
nalévací štít - KN1PS - dříve KPS2CL
hnětací hák - K5ADH
plochý drtič - K5AB
šlehací metla - K5AWW
❍

❍
❍
❍
❍

Univerzální kuchyňský robot KITCHEN AID 5KPM5 je určen pro lehčí provoz
(domácnost, malý provoz - MŠ, malá cukrárna, doplňkové zařízení v kuchyních
menších restaurací, maximální doba zatížení 10 minut dle tuhosti těsta).
Servis a záruka pro kuchyňský robot KitchenAid

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis pouze pro kuchyňské roboty zakoupené
u naší firmy. Servisní středisko a sklad náhradních dílů je v Brně na ulici Ondrova 9.
Záruční doba na robot KitchenAid Heavy Duty 5KPM5 je 1 rok.
Veškeré výrobky značky KitchenAid na internetovém obchodě PROFIKUCHYNĚ
pochází z oficiálního dovozu výrobků určených pro Českou Republiku. Veškeré zboží
je originální a poskytováno s plnou zárukou. Naše firma působí na trhu od roku
1997 a od roku 2005 provozujeme internetový obchod PROFIKUCHYNĚ. V Brně
najdete prodejnu, odborníky, kteří Vám pomohou s výběrem a robot předvedou. Na
rozloze 200 m2 je sklad náhradních dílů a úplně nové servisní centrum, kde se
postaráme o kondici Vašeho kuchyňského robotu.
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Pokud hledáte kuchyňský robot Kitchen Aid pro vysoké zatížení a profesionální
provozy, doporučujeme roboty KitchenAid Artisan 5KSM7580 a KitchenAid
PROFESSIONAL 5KSM7990 (oba roboty jsou výkonově stejné, liší se pouze
bezpečnostními prvky). Pro pekárny a restaurace, které potřebují výhradně stroj na
hnětení těsta, doporučujeme spirálové hnětače MECNOSUD.

Další fotografie:
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