Profesionální vybavení pro gastronomii

- barva Mandlová

Ruční šlehač KitchenAid P2 5KHM9212 - barva Mandlová
Naše cena bez DPH : 3.215 Kč
Naše cena s DPH : 3.890 Kč
Dostupnost: Do týdne
Katalogové číslo: 5KHM9212EAC
EAN: 5413184160364
Barva: Mandlová
Pro milovníky designových a zároveň vysoce kvalitních výrobků je tu ruční šlehač
KitchenAid - přístroj, který vyniká svým precizním provedením a výjimečnou
kvalitou. Ruční šlehač KitchenAid je určen pro míchání, hnětení a šlehání, a nabízí
neomezené možnosti v přípravě těst, koktejlů, smoothie, omáček, dresinků a
mnoho dalšího.

Výrobce

Připojení

Vyrobeno

Kitchen Aid
230V
USA

Popis variant:

Precizní provedení - výjimečné výsledky - mimořádný výkon
●
●

●

●

●
●
●

Velmi výkonný motor, který zajišťuje tichý a dlouhotrvající provoz
9 rychlostí od velmi pomalé až po velmi rychlou, zajišťující perfektní kontrolu nad
přípravou směsi
Jednoduchá výměna různých typů nástavců, s minimální potřebou manipulace
s přístrojem
Turbo šlehací metly speciálně konstruovány tak, aby bylo možné snadno zpracovat
i těžké směsi

Měkká rukojeť speciálně navržena pro snadné a pohodlné použití a pro maximální komfort
LED ukazatel rychlosti
Uzamykatelný kabel na zadní pravé nebo levé straně (dle preferencí uživatele) pro
snadnější přidávání ingrediencí
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Technické parametry
●
●
●
●
●
●
●

Výkon: 85 W
Napětí: 220-240V / 50-60Hz
Rychlost: 230 - 1 300 otáček/minuta
Materiál motorové jednotky: plast
Délka kabelu: 1,5 m
Rozměry výrobku (v x š x h): 15 x 8 x 20 cm
Hmotnost: 2 kg

Nástavce (součástí balení)
●
●

●
●

2x turbošlehač - ke šlehání litého nebo dortového těsta
Mixovací tyč - ke šlehání ovocných koktejlů a smoothie, mléčných koktejlů,
omáček či k přípravě salátových dresingů
Hnětací háky - ke hnětení kynutého těsta
Šlehací metla se 16ti dráty - pro přípravu šlehačky, sněhu, omáček či pudinku

Nástavce lze umývat v myčce na nádobí.

Další fotografie:
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