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- barva Matně perlová (svatební edice)

Rychlovarná konvice KitchenAid Artisan 5KEK1522 - barva Matně perlová
(svatební edice)
Naše cena bez DPH : 4.703 Kč
Naše cena s DPH : 5.690 Kč
Dostupnost: Skladem v Brně
Katalogové číslo: 5KEK1522EFP
EAN: 5413184151096
Barva: Matně perlová (svatební edice)
Konvice KitchenAid rozzáří Vaši kuchyni

Výrobce

Kitchen Aid

Připojení

230V

Záruka

Vyrobeno

3 roky
USA

Pro milovníky krásných designových prvků přináší značka KitchenAid novou řadu
rychlovarných konvic v krásném líbivém designu v základních barvách modelové
řady KitchenAid. Rychlovarná konvice KitchenAid disponuje promyšlenými
ovládacími prvky s regulací požadované teploty. Robustní design a kovová
konstrukce přitom slibuje dlouhou trvanlivost a luxusní vzhled. Kovové provedení
s dvojitou stěnou udrží teplotu vody po delší dobu a je chladnější na dotek.
Vyberte si z šesti krásných barev, které společně s zaobleným a promyšleným
designem rozzáří Vaši kuchyni!

Popis variant:

Termoregulace konvice KitchenAid: 50-60-70-80-90-95-100°C:

Skladem v Brně

Díky možnosti nastavení přesné teploty můžete připravovat horkou vodu přesně
podle Vašich požadavků. Vroucí vodu pro instantní nápoje a polévky, horkou vodu
pro čaje s přesnou teplotou pro černé i zelené čaje. O stavu ohřívané vody
Vás informuje LED panel a zvukový signál.

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.

Technické parametry rychlovarné konvice KitchenAid:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Objem rychlovarné konvice KitchenAid: 1.5 litru
Dvojitá stěna konvice
Materiál - lakovaný hliník, nerez
Možnost nastavení teploty : 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 95 - 100 °C
Odnímatelné sítko uvnitř konvice
Příkon: 2400 Wattů
Napětí: 220-240 V / 50-60 Hz
Rozměry konvice: 21,8 x 26,3 x 21 cm
Hmotnost 2.1 Kg

Další vlastnosti:
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Zvuková signalizace při dosažení požadované teploty
Hladký a zaoblený design pro snadnou údržbu
LED panel informuje o stavu ohřívané vody
Vodoznak pro kontrolu hladiny vody
Základna s protiskluzovou úpravou
Robustní a stabilní konstrukce
Měkká rukojeť
Teploměr, který umožňuje zkontrolovat teplotu vody v konvici i mimo základnu
Skrytá spirála

Servis a záruka pro rychlovarnou konvici KitchenAid Artisan

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis pouze pro výrobky KitchenAid zakoupené
u naší firmy. Servisní středisko a sklad náhradních dílů je v Brně na ulici Ondrova 9.
Záruční doba na rychlovarnou konvici KitchenAid Artisan 5KEK1522 jsou 3 roky pro
domácí použití a 1 rok pro komerční provozy.
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.

Další fotografie:

Strana 2/3
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 3/3
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

