Profesionální vybavení pro gastronomii

- barva Mandlová

Kuchyňský robot KitchenAid Artisan 5KSM125PS - VÁNOČNÍ AKCE
(prodlužujeme) - barva Mandlová
Naše cena bez DPH : 15.034 Kč
Naše cena s DPH : 18.190 Kč
Dostupnost: Skladem v Brně
Katalogové číslo: 5KSM125EAC
EAN: 5413184200794
Barva: Mandlová
AKCE - ZVÝHODNĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
●
●
●

Výrobce
Záruka

Vyrobeno

Kitchen Aid
5 let

USA

●

●
●
●

Popis variant:
Skladem v Brně

Nerezová mísa o objemu 3 litry ZDARMA (původní cena 1.990 Kč)
Plochý šlehač s gumovou stěrkou ZDARMA (původní cena 1.190 Kč)
Zmrzlinovač (sleva 2.000 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 1.400 Kč)
Šnekový odšťavňovač 5KSM1JA (sleva 3.300 Kč)
Strojky na těstoviny 5KSMPRA - na výrobu domácích těstovin - lasagne, široké i
vlasové nudle (sleva 3.000 Kč)

Zvýhodněné příslušenství lze vzájemně kombinovat. Akce platí od 1. 10. 2017 do
31. 12. 2018 31. 1. 2018. V případě vyprodání skladových zásob si vyhrazujeme
právo akci předčasně ukončit.

Toto zařízení je skladem na
naší pobočce v Brně. Pro
domluvu nachystání k expedici,
popřípadě prohlédnutí v
Showroomu nás kontaktujte na
telefonním čísle 546 223 099. Děkujeme.
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V roce 2017 přišel KitchenAid na trh s novým modelem robota s výklopnou hlavou.
Od svého předchůdce (Artisan 5KSM150PS) se robot liší pouze drobnými
designovými úpravami, barevnými variantami a příslušenstvím. Přehledné
srovnání jsme sepsali do samostatného článku.
Kuchyňský robot KitchenAid Artisan 5KSM125PS je dostupný v základní paletě
barev - mandlová, královská červená, černá a stříbrná. Další barvy najdete

Strana 2/8
GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Profesionální vybavení pro gastronomii

u modelu KitchenAid Artisan 5KSM175PS.
KitchenAid - nejlepší kuchyňský pomocník
V míse o objemu 4,8 litrů robot zpracuje až jeden kilogram mouky, dvanáct vajec
nebo např. jeden litr šlehačky. Poradí si také s menším množstvím a bez problému
vyšlehá i 1 bílek. V základní výbavě míchá, šlehá a hněte. Širokou škálou
doplňkového příslušenství lze funkce robota dále rozšířit o mlýnek na maso,
krouhač zeleniny, odšťavňovač, strojek na domácí těstoviny, spiralizér a mnoho
dalšího. Rádi vaříte a pečete? KitchenAid pro Vás bude praktickým pomocníkem,
který si zkrátka zamilujete.
Kuchyňský robot KitchenAid 5KSM125PS je určen pro domácí použití.

Servis a záruka pro robot KitchenAid Artisan
Zajišťujeme záruční i pozáruční servis pouze pro kuchyňské roboty zakoupené
u naší firmy. Na robot KitchenAid Artisan 5KSM125PS poskytujeme záruku 5 let
pro domácí použití a 1 rok pro komerční provozy.
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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.

Kvalita, spolehlivost, životnost
Nemusíte se bát, že by se vám robot při vyšší rychlosti začal naklánět nebo se
převrátil. Robustní celokovová konstrukce a protiskluzová gumová podložka
zajišťují naprostou stabilitu stroje, a to za jakýchkoli pracovních podmínek, i při
těch nejvyšších otáčkách. Nemusíte tak u robotu po celou dobu mixování stát a
?zachraňovat? jej.
Roboty KitchenAid využívají planetárního systému mixování. Činnost robotu je
rotační a navíc se rotačně pohybuje jak šlehací metla, tak hnětací hák nebo plochý
drtič a to od středu až po okraj celé mísy. Díky tomu jsou přísady mixovány rychle,
stejnoměrně a důkladně.
Robot Artisan 5KSM125PS je vybaven velmi tichým a výkonným 300W motorem
s deseti rychlostmi od 58 do 220 ot/min. Přímý pohon konstruován ozubenými koly
namísto běžného řemene zabezpečuje vyšší účinnost. Roboty KitchenAid pracují
na nižších výkonech při různých zátěžových podmínkách než běžné roboty.
Důsledkem je pak delší životnost motoru.
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Konstrukční vlastnosti a výhody
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Výkonný a tichý motor, dlouhá životnost stroje
Přímý pohon - tichý, spolehlivý, trvanlivý
Planetární systém mixování - rychlé, stejnoměrné a důkladné mixování přísad
Hladký zaoblený design pro extra snadné čištění
Odklápěcí hlava přístroje usnadňuje manipulaci a používání
Elegantní a nadčasový design, různé barevné varianty
Celokovová robustní konstrukce a protiskluzová gumová podložka
Nerezová mísa s ergonomickým držadlem umožňuje zpracování menšího i
většího množství směsi - až do 1 kg hladké mouky
Široká škála výměnného příslušenství
Záruka: 5 let na domácí použití, 1 rok pro komerční provozy

Standardní výbava stroje
●
●

●

●

Nerezová mísa 4,8 l s ergonomickým držadlem (K5THSBP)
Hnětací hák (K45DH) - k míchání a hnětení kynutého těsta - např. chleba, pizza,
těstoviny (je vyroben z hliníku a potažen nepřilnavou nylonovou vrstvou)
Plochý šlehač (K45B) - ke zpracování těsta na koláče, dorty, polevy, krémy,
lívance, palačinky, paštiky, bramborovou kaši, atd. (je vyroben z hliníku a
potažen nepřilnavou nylonovou vrstvou)
Drátěná šlehací metla (K45WW) - ke šlehání vajec, bílků, šlehačky, majonézy a
hladkých omáček (je vyrobena z nerezových drátů a hliníkové hlavice)

Všechny součásti robotu jsou snadno vyměnitelné a lze je mýt v myčce na nádobí.
Tento model je dodáván bez kupónu na kuchařku a bez nalévacího štítu.
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Široká škála doplňkového příslušenství
Do multifunkčního nástavce robotu je možno upevnit širokou škálu příslušenství
KitchenAid (tzv. nástavců, strojků). Funkci kuchyňského robotu lze tímto způsobem
rozšířit o strouhání, krouhání, krájení, lisování, mletí, odšťavňování, apod. Mezi
nejoblíbenější příslušenství patří mlýnek na maso, krouhač a kráječ zeleniny,
nástavce na výrobu domácích těstovin nebo mlýnek na obilí. Kompletní sortiment
příslušenství najdete zde.

Maximální objem podle suroviny

Mouka - hladká:

1 kg

Těsto na koláčový korpus:

500 g

Šlehání šlehačky:

1l

Mouka - celozrnná pšeničná: 800 g
Bílky (velikost vejce M):
Dortové těsto:

Těsto na chléb:

Bramborová kaše:

Sušenky (průměr 5,1 cm):

12 ks
2,7 kg
2 kg

3,2 kg

108 ks
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Technické parametry

Objem mísy:

4,8 l

Typ regulace otáček:

hybridní elektronika

Regulace otáček:
Příkon:

Max. výkon motoru:
Typ motoru:
Materiál motorové jednotky:
Frekvence/napětí:

Rozměry stroje (v x š x h):

10 rychlostí - 58-220 ot./min
300 W

0,19 HP

AC (střídavý proud) s přímým
pohonem
litý zinek

50 Hz/220-240 V
36 x 24 x 37 cm

Výška stroje s otevřenou hlavou: 45 cm
Délka kabelu:

Hmotnost stroje:

145,5 cm
10,4 kg

Další fotografie:

Strana 7/8
GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Profesionální vybavení pro gastronomii

Strana 8/8
GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

