Profesionální vybavení pro gastronomii

- barva Mandlová

Food processor KitchenAid P2 5KFP1335 - barva Mandlová
Naše cena bez DPH : 6.934 Kč
Naše cena s DPH : 8.390 Kč
Dostupnost: Do týdne
Katalogové číslo: 5KFP1335EAC
EAN: 5413184170066
Barva: Mandlová
Tento inovační food processor vám umožní vaše kuchařské počiny provádět
kreativně, ale přesto jednoduše a bez námahy. Díky používání toho kuchařského
pomocníka zapomenete na používání nože, protože drtí, seká a krájí suroviny
s tou největší lehkostí a rychlostí. Během chvilky vytvoříte tenké i silné úhledné
plátky zeleniny nebo třeba uhnětete těsto.

Výrobce
Záruka

Popis variant:

Kitchen Aid
3 roky

Nový systém pro přesné plátkování: Nastavitelný plátkovací kotouč s externím
ovladačem - poprvé na trhu - snadno se nastavuje tloušťka plátků od tenkých po
silné
Ultra široká plnící trubice 3 v 1 - pro všechny velikosti surovin pro zpracovávání
v horizontální i vertikální poloze

Originálně vytvořené nože a dvě optimalizované rychlosti - pro přesné plátky a
precizní práci s měkkými i tvrdými surovinami
Další vlastnosti a výhody:
●

●

●

●

Protiskluzová jednotka a komfortní designový boční úchop - trvanlivý a snadno
ovladatelný
Pracovní mísa o objemu 3,1 l bez obsahu BPA a mini mísa o objemu 950 ml bez
obsahu BPA a mini univerzální nůž - univerzální a vhodné pro všechny druhy
zpracování surovin
Poklop i nože s ultra-těsnícím silikonovým kroužkem - pomáhá zabraňovat
ušpinění a unikání tekutých či sypkých surovin
Kompaktní kufřík - Jednoduchý a bezpečný

Záruka: 3 roky
Výbava:
●
●
●
●

Plátkovací disk (nastavitelná tloušťka plátků)
Oboustranný strouhací kotouč (2 mm a 4 mm)
Nerezový univerzální nůž
Nerezový univerzální sekací mini nůž
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●
●
●

Hnětač na těsto
Šlehač na vejce
Plochá stěrka

Příslušenství, které je uvedené na níže zobrazených obrázcích je součástí
přístroje.
Technické parametry:
●
●
●
●
●
●
●

Výkon: 300 W
Motor: Stejnosměrný proud
Počet otáček: 900 - 1750 / rychlost 1 - 2
Napětí: 230-240 V / 50-60 Hz
Materiál motorové jednotky: plast
Rozměry výrobku (v x š x h): 41,5 × 28 × 26 cm
Hmotnost výrobku: 7,8 kg

Video - food processor 5KFP1644
Sledujte nás na Facebooku:

Další fotografie:
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