


Originál



ARTISAN

Stolní mixér Se Skleněnou nádobou o objemu 1,5 l  5kSb5553

Standardní/dodatečné
kuchařka

Food ProCeSSor o objemu 4 l   5kFP1644

Standardní příslušenství

beZdrátoVé tYČoVé mixérY 
bezdrátový tyčový mixér 5kHb3583

bezdrátový tyčový mixér s příslušenstvím 5kHb3581

Standardní příslušenství

VaFloVaČ  5kWb100

touStoVaČe
toustovač na 2 plátky 5kmt2204

toustovač na 4 plátky 5kmt4205

Standardní/dodatečné příslušenství 

rYCHloVarná konViCe o objemu 1,5 l  5kek1522

eSPreSo káVoVar  5keS100

Standardní příslušenství

káVomlýnek S mleCími kamenY  5kCG100 
Standardní příslušenství

teCHniCké SPeCiFikaCe
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ProduktoVá řada artiSan 

kuCHYňSký robot S míSou o objemu 4,8 l  5kSm150PS – 156

Standardní příslušenství
kuchařka

kuCHYňSký robot S míSou o objemu 6,9 l  5kSm7580x

Standardní příslušenství
kuchařka

dodatečné příslušenství kuchyňského robotu
Porovnání kuchyňských robotů artisan s mísou o objemu 4,8 l a  6,9 l  
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S profesionalitou a stylem jako klíčovými pojmy již více než 90 let 
KitchenAid zůstává bez konkurence co se týče kvality a výkonu.
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Stylová ikona téměř po století
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Představme si svět bez barvy. 

Jen při pouhé takové představě se otřeseme. 

Pro nás je barva život. 

Lidé nás milují pro naši barvu a my je obdivujeme pro jejich touhu vnést trochu zářivé 
Šeříkové do jejich kuchyně (anebo barvu Jablečného moštu ... či Žluté papriky).

Ve skutečnosti tajně doufáme, že každý, kdo si vybere KitchenAid, má vrozenou 
radost ze života a  projevuje své nadšení tím, že oceňuje krásu a  veselou barvu 
každodenních spotřebičů. 

Stejně jako vy, jsou to kuchaři a  kuchařky, kteří nemohou jinak, než vytvořit 
z  obyčejného něco uchvacujícího .. tím, že přidají zářivou pomerančovou kůru do 
mléčného rýžového pudingu ... ozdobí zelenými chilli papričkami plátek opečeného 
domácího chleba ... pokapou hořkou čokoládou dozlatova upečené ovesné sušenky 
... prostě vždy přidají do svého pokrmu něco úžasného.

Vaše tvořivost nás inspiruje, vaše vášeň nás popohání a to je také důvod, proč jsou 
naše barevné palety inspirovány oslavami, příležitostmi a  setkáními v měnících se 
ročních obdobích. 

Vánoce a Velikonoce, Den Sv. Valentýna a Halloween, Den matek, Den otců, léto, 
podzim a speciální oslavy .. tyto příležitosti mají svou specifickou atmosféru, která je 
teď zachycena v barvách KitchenAid. Každá oslava je hluboce spjata s jídlem, které 
poskytuje skvělou příležitost naplnit jednotlivé dny jedinečnými okamžiky.

Vždy to uděláte po svém – osobitě a barvitě – a to je to kouzlo.

bareVné PaletY – Přidejte barvu vašemu vaření

Barevná paleta kuchyňskéhO rOBOtu s mísOu O OBjemu 4,8 l kitchenaid artisan 7
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Barevná paleta kuchyňskéhO rOBOtu s mísOu O OBjemu 4,8 l kitchenaid artisan 9



Představte si tichý štědrý večer, ulice pokryté třpytícím se sněhem, stoly 
prostřené krásnými ubrusy, řady zářících svíček. V klidu a  pohodě svátečních 
dnů se setkáváme, abychom oslavili tento vzácný čas v roce. Elegantní čistě Bílá 
dominuje uprostřed všech vánočních příprav a Mandlová a Bílá káva připomíná 
delikátní výtvory tohoto svátečního období. Blýskající barva Jablečného moštu 
připomíná třpytivé vánoční ozdoby a koření perníčků či svařeného vína. Tak to je 
vánoční atmosféra, kterou si můžete připomínat celý rok.

Paleta Bílé vánoce

Bílá káVa
5kSM150PSaC

Bílá
5kSM150PSWH

JaBlEčný MošT
5kSM150PSaP

Bílá káVa
5kSM150PSlT

11



S naší Valentýnskou paletou se můžete vrhnout do svého nejromantičtějšího dne 
v roce. odhalte se jako obdivovatelé tajemství a  ukažte své barvy s  lesknoucí 
se červenou metalízou: pokušení samo, pokud si na to troufnete. ochlaďte se 
Malinovou zmrzlinou, která je delikátním vyjádřením kovově růžové, anebo svou 
vášeň hrdě prozraďte oblečením v nádherné královské červené, která je typickou 
barvou lásky. Pokud je toto rok sebevyjádření, pak není lepší způsob než Chrom, 
který se leskne jako vzácný diamant: jen symbolicky, ale zcela originálně.

Paleta Valentýn 

CHroM
5kSM150PSCr

MalinoVá zMrzlina
5kSM150PSri

králoVSká čErVEná
5kSM150PSEr

čErVEná METalíza
5kSM150PSCa

13



lEdoVá Modrá
5kSM150PSiC

zElEné JaBlko
5kSM150PSGa

ŽluTá
5kSM150PSMY

růŽoVá
5kSM150PSPk

naše Velikonoční paleta si prozpěvuje jarní náladou a představuje radost tohoto 
svátečního času. Venku se zelená tráva a  stromy rozkvétají do růžové a Žluté. 
radujeme se pod jasnou, ledově modrou oblohou. Tyto barvy evokují rafinované 
odstíny tradičních malovaných kraslic a  vajíček visících na rašících větvičkách 
v barvě zeleného jablka: odstíny, které vypadají jako čerstvě vylíhnuté a  které 
pozvednou jakýkoliv interiér.

Velikonoční paleta

15



káVoVá
5kSM150PSES

BroušEný nikl
5kSM150PSnk

Modrá METalíza
5kSM150PSEB

Silný a  pohledný, elegantní a  rafinovaný, to jsou typické charakteristiky 
otcovského světa. Pěkné kravaty a naleštěné boty, rychlá ranní káva a také rychlá 
sportovní auta v barvě Modré metalízy anebo Broušeného niklu jsou tou nejlepší 
chlapskou hračkou.

Paleta Den otců
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STříBřiTě šEdá
5kSM150PSMS

šEříkoVá
5kSM150PSGP

FuCHSiE
5kSM150PSCB

Vibrující a energické odstíny symbolizují toto krásné období, kdy s láskou trháme 
svým matkám šeříkové kytice anebo je obdarováváme květinami jako jsou Fuchsie. 
a Stříbřitě šedá barva připomíná ocelovou a uklidňující sílu mateřské péče.

Paleta Den matek
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křišťáloVě Modrá
5kSM150PSCl

V rádiu hraje rock’n’roll, povalujeme se u vody pod nekonečně širou oblohou 
a popíjíme naše oblíbené nápoje. Tato svěží barva nám neustále připomíná období 
dovolené a se svým tyrkysovým nádechem v nás vyvolává nostalgii. Vneste do 
své kuchyně pohodu a zábavu.

Letní barva
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PiSTáCioVá
5kSM150PSPT

Tato krémová zelená je stále v oblibě a přináší sofistikovaný nádech do každého 
období a v roce 2013 se má stát přímo hitem. Stejně jako ta oříšková delikatesa, 
náš nový odstín má původ ve středozemí a evokuje nadýchanou zmrzlinu, sytou 
barvu skútrů Vespa anebo stažené okenice v parném létě. Pistáciová je svěží 
a  jemná barva, která představuje chuť slaného i sladkého zároveň. Tento jemný 
zelený odstín spojuje vše, po čem toužíme! 

Nadčasová barva
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oSTruŽinoVá
5kSM150PSBY

ŽluTá PaPrika
5kSM150PSYP

koBalToVá Modrá
5kSM150PSBu

zatímco příroda se zahaluje do své barevné krásy, noci se prodlužují a nebe se 
zbarvuje do temně indigové barvy, my se instinktivně stahujeme do pohodlí našeho 
útulného domova. Vneste do něj záři tohoto ročního období prostřednictvím Žluté 
papriky a  užívejte si delších nocí s  kobaltově modrou. šťavnatá ostružinová 
vypadá jako čerstvě utržené ovoce a  připomíná i  zabarvené ruce při sbírání 
ostružin z obsypaných keřů a pečení domácího koláče. 

Podzimní paleta 
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čErná
5kSM150PSoB

SVěTlE šEdá METalíza
5kSM150PSMC

MandarinkoVá
5kSM150PSTG

Při jednom z nejstarších svátků na světe oslavujeme vše, co je kouzelné a tajemné 
a vnášíme do prvních chladných dnů vzrušující záři. oslavte tuto tradici vyřezávání 
dýně s  výraznou Mandarinkou anebo si připomeňte mystérii okamžiku lesklou 
černou. Přidejte jiskru tomuto svátku Světle šedou metalízou, která je směsicí 
jemné šedi s trochou čarovného prachu.

Paleta Halloween
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* kuchyňský robot arTiSan v Matně perlové barvě se dodává ve speciálním dárkovém balení.

MaTně PErloVá
5kSM156FP

Snad možná naším nejzvláštnějším odstínem je duhová Matně perlová, která 
je nejvyšším vyjádřením oslav*. narozeniny, výročí, svatby a  narození, všechny 
důležité chvíle v životě lze navždy uchovat v této nejvzácnější barvě. Mihotající 
se perlový odstín zaujme hlavní místo na každé pracovní desce a Matně perlová 
bude vyzařovat vzpomínky na tyto zvláštní příležitosti při každém použití.

Zvláštní příležitosti

29



Toustovač na 2 plátkyVaflovač Rychlovarná konvice 
o objemu 1,5 L 

Espreso kávovar Kávomlýnek 
s mlecími kameny

Kuchyňský robot 
s mísou o objemu 6,9 L

Stolní mixér se 
skleněnou nádobou 

o objemu 1,5 L

Food Processor 
s objemem 4 L

Tyčový mixérKuchyňský robot 
s mísou o objemu 4,8 L

Toustovač na 4 plátky

•  Robustní konstrukce z litého kovu 
a nerez oceli

• Nekompromisní výkon 

• Profesionální odolnost 

• Jednoduché, intuitivní ovládání

• Příjemný komerční styl

• Jedinečný design

řada artiSan
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kuCHYňSký robot S míSou o objemu 4,8 l

5KSM150PS-156
Kuchyňské roboty Artisan se sklopnou hlavou o objemu 4,8 L  

Vyjádřením osobnosti každého kuchaře je vytvoření smyslného kulinářského zážitku, 
který zasahuje všechny smysly, včetně našeho zraku. KitchenAid vnímá své roboty 
jako kreativní prodloužení rukou kuchaře a díky tomu, že poskytují optimální kontrolu 
na profesionální úrovni, jsou výsledky stejné, jako by byly vytvořeny ručně.   Kuchyňský 
robot Artisan se sklopnou hlavou poskytuje toto všechno v ikonickém designu.

KitchenAid, nejvíce prodávaná značka kuchyňských robotů na světě*

*zdroj: Euromonitor international limited, počet kusů prodaných v maloobchodním  prodeji v roce 2012.

33



Hladký a zaoblený design sklopné hlavy
Elegantní, snadné čištění i použití 

nerezová mísa o objemu 4,8 l
Ke snadné přípravě malého i velkého množství jídla

Přímý pohon
Spolehlivý a výkonný

Celokovová konstrukce
Robustní, stabilní a odolný

originální planetární mixování
Rychlé a důkladné míchání

univerzální otvor pro doplňkové příslušenství
Jednoduché použití a víceúčelovost

VlaStnoSti a VýHodY

kuchyňský rOBOt s mísOu O OBjemu 4,8 l kitchenaid artisan 35



 
Šlehací metla hnětací hák plOchý Šlehač

k45WW
Používá se ke šlehání 
vajec, bílků, šlehačky, 
majonézy a hladkých 
omáček. Je vyrobena 
z nerezových drátů 
a hliníkové hlavice.

Nelze mýt v myčce!

k45dH
Používá se k míchání 
a hnětení kynutého těsta 
například na chleba, pizzu 
nebo těstoviny. 
Je vyroben z hliníku 
a potažen nylonovou 
nepřilnavou vrstvou. 

Lze mýt v myčce.

k5THCB
Používá se na těžké směsi 
jako jsou dortová a litá 
těsta, polevy, bramborová 
kaše. Je vyroben z hliníku 
a potažen nylonovou 
nepřilnavou vrstvou. 
lze mýt v myčce.

Lze mýt v myčce.

Standardní PříSlušenStVí

Standardní příslušenství je k dispozici také jako dodatečné příslušenství k dokoupení. 

mísa O OBjemu 4,8 l * nalévací Štít* 

5k5THSBP 
leštěná nerezová mísa 
s ergonomickým držadlem.

Lze mýt v myčce.

5kn1PS
Jednodílný nalévací štít s dvojí 
funkcí, který rovněž zabraňuje 
stříkání. nálevka umožňuje 
rovnoměrně přidávat ingredience 
při míchání. nalévací štít je 
vyroben z průhledného lexanu, 
takže umožňuje pěkně vidět 
ingredience v míse.

Nelze mýt v myčce!

* Standardní příslušenství, které je součástí modelů 5kSM150PS a jsou rovněž k dispozici samostatně jako volitelné příslušenství.

kuchyňský rOBOt s mísOu O OBjemu 4,8 l kitchenaid artisan 37



Dárek, který dává! Zakoupili jste si kuchyňský robot se sklopnou hlavou model 
5KSM150PS –156 – 156 PS?
Pokud ano, můžete si ZDARMA nechat poslat Kuchařku KitchenAid, která vyhrála 
cenu „Nejlepší komerční kuchařka na světě“. 

Pak může vaše kuchařské umění vyniknout v kombinaci s vašimi dalšími 
skvělými nápady! 

Tuto kuchařku lze také zakoupit samostatně.

kuCHařka 

kuchyňský rOBOt s mísOu O OBjemu 4,8 l kitchenaid artisan 39



kuCHYňSký robot S míSou 
o objemu 6,9 l

5KSM7580X
Kuchyňský robot Artisan se zvedací mísou o objemu 6,9 L

Kuchyňský robot s  mísou o  objemu 6,9  L KitchenAid Artisan je nejvýkonnějším 
a nejrobustnějším kuchyňským robotem ve své třídě*. Využijte výhod motoru o výkonu 
1,3 koňské síly - je to skutečně šampión mezi našimi kuchyňskými roboty.

Kapacita 6,9  L umožní kuchařům a  kuchařkám podávat skvělé kulinářské výkony 
a  rychle a efektivně zpracovávat i  velké množství surovin, jako například uhníst těsto 
na 8 bochníků chleba, stovky koláčků anebo ušlehat 2 litry šlehačky najednou. a pokud 
je vaření vaší vášní, objem 6,9  L nabízí nekonečné možnosti. Objevte radost 
z velkorysosti. 

* koňská síla udává nejvyšší výkon motoru měřený dynamometrem - přístrojem, kterým se v laboratořích běžně měří mechanický výkon motoru. 

Údaj ve wattech je průměrná spotřeba elektrické energie za určitou dobu. Proto počet wattů udává spotřebu přístroje, ale neodráží výkon motoru. 

kuchyňský robot s mísou o objemu 6,9 l kitchenaid artisan má motor o výkonu 1,3 koňské síly a deklaruje elektrickou spotřebu 500 wattů. Tento 

robustní motor řízený nově vyvinutou motorovou ovládací deskou ve spojení s  celokovovými, vysoce přesnými převody umožňuje maximální 

přenos hnací síly na příslušenství a nabízí tak výjimečný mixovací výkon v míse. Jednoduše řečeno, náš nový, vysoce účinný speciální motor 

podává výkon, který potřebujete - a to zrovna když jej potřebujete.
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Profesionální hladký a zaoblený design zvedací mísy
Ideální pro velkou zátěž / intenzivní využití a snadné čištění

nerezová mísa o objemu 6,9 l
Ke snadné přípravě malého i velkého množství jídla

Vysoce účinný motor o výkonu 1,3 HP s přímým pohonem
Tichý a výkonný

Celokovová konstrukce těla, vysoce přesné kovové převody a kovová 
ovládací tlačítka
Stabilní, tichý a robustní

Veškeré standardní příslušenství z nerezové oceli
Robustní, trvanlivé a vhodné k mytí v myčce

originální planetární mixování
Rychlé a důkladné míchání

univerzální otvor pro doplňkové příslušenství
Snadné použití s širokou nabídkou volitelného příslušenství

VlaStnoSti a VýHodY

kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan se zvedací mísOu O OBjemu 6,9l

*Podrobnosti najdete na straně 41
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eliptická Šlehací 
metla s 11 dráty 

5k7EW
nerezová šlehací metla 
s 11ti dráty má eliptický 
tvar, aby bylo pokrytí 
prostoru v míse co 
největší, což umožňuje 
šlehání velkých objemů 
stejně snadno jako 
objemů malých. 

Lze mýt v myčce.

Standardní PříSlušenStVí

spirálOvitý 
hnětací hák 

plOchý Šlehač

5k7SdH
nerezový spirálovitý 
hnětací hák umožňuje 
optimální pokrytí celé mísy 
o objemu 6,9 l. zvládá 
malé i velké úkoly.

Lze mýt v myčce.

5k7SFB
nerezový plochý šlehač 
umožňuje optimální pokrytí 
celé mísy o objemu 6,9 l. 
zvládá malé i velké úkoly.
Je možné mýt v myčce.

Lze mýt v myčce.

Standardní příslušenství je k dispozici také jako dodatečné příslušenství k dokoupení.

mísa O OBjemu 6,9 l nalévací Štít

5kr7SB
nerezová mísa leštěná do vysokého 
lesku s držadlem a jednodílným 
nalévacím štítem s dvojí funkcí, 
který zabraňuje rozstřikování.
nalévací štít je vyroben 
z průhledného lexanu a umožňuje 
tak dobře vidět ingredience v míse.

Lze mýt v myčce.

5k7PS
Jednodílný nalévací štít s dvojí 
funkcí, který rovněž zabraňuje 
stříkání. nálevka umožňuje 
rovnoměrně přidávat ingredience 
při míchání. nalévací štít je 
vyroben z průhledného lexanu, 
takže umožňuje pěkně vidět 
ingredience v míse.

Nelze mýt v myčce!
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Dárek zdarma! Zakoupili jste si kuchyňský robot Artisan se zvedací mísou model 
5KSM7580X? Pak je pro vás rezervována ZDARMA Kuchařka KitchenAid. Jednoduše 
pošlete vyplněný dotazník u záručního listu spolu s KOPIÍ vaší účtenky nebo dokladu 
o koupi na adresu KitchenAid Europa, Inc., v Belgii.

Vaše tvořivost ve vaření pak získá další obrátky!

kuCHařka
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dodateČné PříSlušenStVí

kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan s mísOu O OBjemu 4,8 l aneBO 6,9 l 49



mlýnek na masO lis na OvOce 
a zeleninu

5FGa
na mletí nebo drcení 
masa, ryb, zeleniny, 
strouhanky, ovoce 
s pevnou dužinou i sýru. 
obsahuje: 2stranný 
nerezový nůž 
se 4 čepelemi se 
samoostřením, hrubou 
a jemnou nerezovou 
destičku a pěchovač / 
povolovací klíč

5FVSP
Musí se používat 
v kombinaci s mlýnkem na 
maso (5FGa). na výrobu 
pyré z měkkého ovoce 
a vařené zeleniny. z měkké 
dužiny vytváří pyré 
a odděluje pecky, stonky 
nebo slupky

dodateČné PříSlušenStVí

5JE
na přípravu čerstvých 
ovocných šťáv.

OdŠŤavOvač 
citrusŮ

kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan s mísOu O OBjemu 4,8 l aneBO 6,9 l 51



EMVSC
3 doplňkové bubny pro 
krouhač/kráječ MVSa. 
obsahuje: strouhací buben 
na brambory, buben na 
tenké nudličky (julienne), 
jemný strouhací buben.

dOplňkOvé BuBny BuBínkOvý 
krOuhač/ kráječ 

MVSa
na krájení a krouhání koře-
nové i jiné zeleniny, bram-
bor, cibule, sýru, různých 
druhů ovoce, ořechů 
a čokolády. obsahuje: 
střední krouhací a hrubý 
krouhací buben 
a plátkovací buben.

nástavec na 
plnění klOBás

5SSa
Musí se používat 
v kombinaci s mlýnkem 
na maso (5FGa)! 
na přípravu různých druhů 
klobás. obsahuje: 
2 nástavce (10 mm 
a 16 mm).

dodateČné PříSlušenStVí

kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan s mísOu O OBjemu 4,8 l aneBO 6,9 l

BalíčEk PříSlušEnSTVí FPPC – Sada oBSaHuJíCí MlýnEk na MaSo (5FGa) + 
krouHač/kráJEč (MVSa) + liS na oVoCE a zElEninu (5FVSP).
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kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan s mísOu O OBjemu 4,8 l aneBO 6,9 l

násypka mlýnek na 
OBilniny

zmrzlinOvač

5kiCa0WH
Vyrobí až 1,9 l zmrzliny 
jemné konzistence, 
sorbetů nebo zmražených 
dezertů. Tekutina uvnitř 
dvojité stěny této inovační 
mrazící mísy zajistí 
důkladné a stejnoměrné 
mražení po celou dobu 
míchání. 

obsahuje: mrazící mísu 
a speciální lopatku.

5FT
lze používat v kombinaci 
s mlýnkem na maso 
(5FGa) anebo s lisem na 
ovoce a zeleninu (5FVSP). 
Slouží pro větší množství 
surovin a tím usnadňuje 
a zrychluje zpracovávání.

5kGM
na mletí obilí, vloček, rýže, 
kukuřice, ječmenu, 
pohanky, jáhel a jiných 
obilovin s nízkou vlhkostí 
a bez obsahu oleje. lze 
nastavit hrubost mletí od 
jemné mouky po hrubě 
rozloupnuté obilniny. Vše 
v kovovém provedení.

dodateČné PříSlušenStVí
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kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan s mísOu O OBjemu 4,8 l aneBO 6,9 l

suŠák na těstOviny 
(s černou nebo modrou základnou)

lis na těstOviny 

5kPEXTa
Tento lis na těstoviny je ideální 
k výrobě čerstvých domácích 
těstovin. Tento lis se dodává 
s doplňkovou krabicí na uložení 
příslušenství, čistícím kartáčkem 
a sadou 6ti tvarovacích destiček 
pro různé délky, šířky a tvary. 
každá destička se skládá 
z jednoho kovového rámečku 
a dvou plastových vložek.

5kPdr
Po rozložení základny rozprostřete 
držáky do spirály, která bude mít 
až 3 metry celkové délky 
na sušení (16 držáků po 20 cm). 
Hůlku uloženou uvnitř středové 
tyče použijte k zachycení širokých 
či pološirokých nudlí hned, jak 
vystupují ze strojku na krájení. Pak 
dejte čerstvé těstoviny na držák 
usušit. Sušák vám uvolní prostor 
na pracovní desce a pomůže 
rychlému a stejnoměrnému sušení.

kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan s mísOu O OBjemu 4,8 l aneBO 6,9 l

strOjky na těstOviny – 
sada strOjkŮ na 
rOzvalOvání těsta 
a krájení tenkých 
a pOlOŠirOkých nudlí

strOjek na raviOly 

kPra
Sada tří strojků, které jsou 
vyrobeny z odolného, 
pochromovaného kovu: strojek 
na rozvalování těsta na výrobu 
plátů těstovin do šířky 14 cm 
a 2 strojky na krájení čerstvých 
pološirokých nudlí (tagliatelle) 
nebo tenkých nudlí (špaget).

kraV
doplňuje sadu strojků kPra. když 
chcete naplnit pláty těsta vaší 
oblíbenou náplní a vytvořit ravioly. 
Vyrobeno z odolného, 
pochromovaného kovu.

dodateČné PříSlušenStVí
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dESTička na šPaGETY
dlouhé, tenké, kulaté špagety

dESTička na FuSilli
Spirálovitě vytvarované 

těstoviny +/- 4 cm

dESTička na riGaToni
široké těstoviny trubicového tvaru 

s vroubky

dESTička na Malé 
MakarÓnY

Úzké těstoviny trubicového 
tvaru s vroubky

dESTička na BuCaTini
dlouhé, úzké, duté těstoviny

dESTička na VElké MakarÓnY
Těstoviny trubicového tvaru s vroubky
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plOchý Šlehač s flexi stěrkOu
dodatečné příslušenství ke 
kuchyňskému robotu s mísou 
o objemu 4,8 l

plOchý Šlehač s flexi stěrkOu
dodatečné příslušenství ke 
kuchyňskému robotu s mísou 
o objemu 6,9 l

5kFE5T
Používá se pro normální až těžké 
směsi jako jsou litá a koláčová 
těsta, polevy a bramborová kaše. 
design se zabudovanou flexibilní 
stěrkou na vnější straně zaručuje  
rychlejší míchání bez zastavování 
motoru a používání klasické 
stěrky. Je vyroben z potaženého 
kovu se silikonovou stěrkou. 

Lze mýt v myčce.

5kFE7T
Používá se pro normální až těžké 
směsi jako jsou litá a koláčová 
těsta, polevy a bramborová kaše. 
design se zabudovanou flexibilní 
stěrkou na vnější straně zaručuje  
rychlejší míchání bez zastavování 
motoru a používání klasické 
stěrky. Je vyroben z potaženého 
kovu se silikonovou stěrkou. 

Lze mýt v myčce.

dodateČné PříSlušenStVí

5k45SBWH, 5kB3SS
doplňují standardní 
nerezovou mísu o objemu 
4,8 l a využívají se pro 
mixování menšího 
množství. obě mísy jsou 
vyrobeny z leštěné 
nerez oceli.

Lze mýt v myčce.

5k5GB
Ve stěně mísy jsou dobře 
viditelné míry pro 
odměřování ingrediencí. 
dodává se se silikonovým 
víkem. Tato mísa je 
vyrobena z pevného 
a odolného skla a je 
vhodná do myčky, 
mrazničky 
i mikrovlnné trouby. 

Lze mýt v myčce.

5k5GBF
Ve stěně mísy jsou dobře 
viditelné míry pro 
odměřování ingrediencí. 
dodává se se silikonovým 
víkem. Tato mísa 
je vyrobena z pevného 
a odolného skla a je vhodná 
do myčky, mrazničky 
i mikrovlnné trouby.

Lze mýt v myčce.

dOplňkOvé mísy* 
4.28 l a 3 l

skleněná mísa 4.8 l* matná skleněná 
mísa 4.8 l*

* Použitelné pouze s kuchyňskými roboty artisan se sklopnou hlavou!
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kuCHYňSký robot artiSan Se ZVedaCí míSou o objemu 6,9 l  
5kSM7580X

maximální objem podle suroviny 
Maximální doporučené množství mouky 2,2 kg (16 šálků)

Těsto na koláčový korpus (gramů mouky) 1150 g

Bílky  19 vajec (velikost M)

Šlehačka  1,9 L

Dortové těsto  4,5 kg

Těsto na chléb   3,8 kg
(tuhé kynuté těsto = 55% poměr absorpce) 

Bramborová kaše  3,6 kg

Sušenky (standardně průměr 5,1 cm) 168 kusů (14 tuctů)

kuchyňský rOBOt kitchenaid artisan s mísOu O OBjemu 4,8 l aneBO 6,9 l

kuCHYňSké robotY artiSan Se SkloPnou HlaVou o objemu 4,8 l  
5kSM150PS –156

maximální objem podle suroviny  
Maximální doporučené množství mouky 1 kg (8 šálků)

Těsto na koláčový korpus (gramů mouky) 500 g

Bílky  12 vajec (velikost M)

Šlehačka  1 L

Dortové těsto  2,7 kg

Těsto na chléb   2 kg
(tuhé kynuté těsto = 55% poměr absorpce) 

Bramborová kaše  3,2 kg

Sušenky (standardně průměr 5,1 cm) 108 kusů (9 tuctů)

který kuCHYňSký robot je Pro VáS? 
porovnání kuchyňských robotů s mísou o objemu 6,9 l 
a 4,8 l.
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Stolní mixér Se Skleněnou 
nádobou o objemu 1,5 l
Mixování různých příchutí a  konzistencí je umění, které může dohnat vášnivého 
kuchaře až k extázi… anebo k zoufalství. Příliš moc umixované – a zničí se kompozice. 
Málo umixované – a ztratí se harmonie. Pro vášnivého kuchaře je mixér především 
uměleckým nástrojem. 

A tento nástroj má jméno: Stolní mixér Artisan

5KSB5553
Stolní mixér Artisan se skleněnou nádobou o  objemu 1,5  L a  malou plastovou 
nádobou o objemu 0,75 L
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Základna z litého kovu
Robustní, stabilní a trvanlivý

Velká skleněná nádoba s unikátním tvarem
Jednoduché nalévání a čištění

ostré nože z nerez oceli
Drcení ledu a rychlé stejnoměrné mixování

Výkonný motor s inteligentním ovládáním rychlosti (intelli-speed)
Zajišťuje optimální rychlost u každého nastavení

Funkce pomalého startu 
Začíná pomalu a pak rychle zvýší rychlost a zajišťuje tak čisté mixování

Snadno čistitelná ovládací plocha je integrovaná do hladkého 
a zaobleného designu
Víceúčelové využití a jednoduché čištění

odolný spojovací otvor vyztužený ocelí
Pevný a trvanlivý, zajišťující tichý provoz

těsnící víko s odměrkou
Praktické, stálé, těsnící a funkční

VlaStnoSti a VýHodY
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* Tato kulinářská nádoba je k dispozici také jako dodatečné příslušenství

malá plastOvá nádOBa O OBjemu 0,75 l* 

5kSBCJ
Malá (0,75 l) a lehká plastová nádoba
Vysoký výkon pro recepty s malým množstvím nebo pro jednu porci

doplňuje skleněnou nádobu o velikosti 1,5 l
Jednoduché použití, multifunkční a víceúčelové

Tato malá nádoba je vyrobena z materiálu duraClEar – extrémně odolného 
jakostního materiálu (bez obsahu BPa). Je odolná proti poškrábání, skvrnám, 
rozbití a vysokým teplotám a zajišťuje tak dlouhodobé využití.

dodávané s víkem s odměrkou
Praktické víko s otvorem pro jednoduché přilévání olejů nebo přidávání jiných 
ingrediencí během mixování 

nEoBSaHuJE BPa

Standardní PříSlušenStVí

stOlní mixér artisan se skleněnOu nádOBOu O OBjemu 1,5 l

5kPP56El 
Pro intenzivní využití. Velká a lehká jednodílná nádoba o objemu 1,75 l 
s unikátním tvarem. Jednoduchá manipulace, jednoduché čištění.

Tato nádoba je vyrobena z materiálu duraClEar – extrémně odolného 
jakostního materiálu (bez obsahu BPa). Je odolná proti poškrábání, skvrnám, 
rozbití a vysokým teplotám a zajišťuje tak dlouhodobé využití. držadlo 
nádoby má na vnitřní straně měkký úchopový materiál. Pro pohodlný 
a protiskluzový úchop. Tvar nádoby zajišťuje přesouvání ingrediencí směrem 
k nerezovým nožům. Pro rychlé a důkladné mixování. Podélné drážky 
eliminují zachycování surovin a nutnost sundávat nádobu.

Jednoduché čištění.

nEoBSaHuJE BPa

dodateČné PříSlušenStVí

plastOvá nádOBa O OBjemu 1,75 l s víkem
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Zakoupili jste si Stolní mixér Artisan model 5KSB555-5553? Pak si nechejte ZDARMA 
poslat vaši Kuchařku pro mixér, která překypuje lákavými recepty. Jednoduše pošlete 
vyplněný dotazník u záručního listu spolu s kopií vašeho dokladu o koupi na adresu 
KitchenAid Europa, Inc. v Belgii. 

Tuto kuchařku lze také zakoupit samostatně.

kuCHařka

stOlní mixér artisan se skleněnOu nádOBOu O OBjemu 1,5 l 71



Hladoví hosté při bujaré rodinné oslavě na letním rožnění … Food Processor 
KitchenAid Artisan o objemu 4 L přijímá všechny výzvy ve vaření v celé své kráse ... 
spolehlivá pomocná ruka, kterou všichni kuchaři a kuchařky zbožňují díky tomu, že 
vše složité zjednodušuje. Tento náš dosud nejschopnější food processor pozvedne 
vaše vaření na novou úroveň. Je jako váš osobní nožířský mistr se zkušeným 
precizním řezem a prezentací, což jsou zásady chutného a dobře naaranžovaného 
jídla s plnou chutí a konzistencí. Každodenní příprava jídla se stane radostí a hračkou: 
krájení, sekání, strouhání, pyré a míchání – vše pouhým dotykem tlačítka. Speciální 
funkce krájení na kostičky usnadňuje zdobení pokrmů. Food processor Artisan 
o objemu 4 L vám umožňuje stát se právě tím šéfkuchařem, kterým jste chtěli být.

Food ProCeSSor o objemu 4 l

5KFP1644
Food processor o objemu 4 L
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nový systém pro přesné plátkování:

První externí ovladač nastavení tloušťky plátků
Snadno se nastavuje tloušťka plátků od tenkých po silné

ultra široká plnící trubice 3 v 1
Pomáhá umístit 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

kráječ kostiček: Nakrájí všechno ovoce a zeleninu na perfektní kostičky

Poklop i nože s ultra-těsnícím kroužkem a uzamykacím systémem
Pomáhá zabraňovat rozstřikování a protékání  

robustní jednotka z litého kovu: Stabilní a odolná 

Vysoce výkonný indukční motor: Spolehlivý a tichý výkon

Sada 3 pracovních mís bez obsahu bPa: pracovní mísa o objemu 4 l, 
přípravná mísa o objemu 2,4 l a mini mísa o objemu 1 l
Rychle zpracovává malé i velké množství surovin

kompaktní kufřík: Jednoduchý a bezpečný

VlaStnoSti a VýHodY
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fOOd prOcessOr O OBjemu 4 l kitchenaid artisan

Standardní PříSlušenStVí

externě nastavitelný 
plátkOvací kOtOuč

pracOvní mísa O OBjemu 4 l 
přípravná mísa O OBjemu 2,4 l
mini mísa O OBjemu 1 l

3dílný přítlačný 
nástavec

kráječ kOstiček

Tento kotouč má nůž s mikro 
zoubky a umožňuje tak vytvořit 
perfektní plátky a měnit tloušťku 
okamžitě pomocí externí páčky.  
nemusíte sundávat poklop ani 
vyjímat kotouč a dokonce 
nemusíte ani zastavovat food 
processor, stačí když si nastavíte 
jednu  z 6 ti různých tlouštěk 
(od 1 po 6 mm).

Tři přítlačné nástavce 
zapadají krásně do sebe 
a umožňují vám 
zpracovávat různé velikosti 
surovin. Ve velké plnící 
trubici pomocí velkého 
přítlačného nástavce 
nakrájíte celou bramboru. 
Ve střední plnící trubici 
nakrájíte pomocí středního 
přítlačného nástavce 
perfektní plátky okurek 
a menší suroviny jako 
mrkev nakrájíte v malé plnící 
trubici pomocí malého 
přítlačného nástavce.

díky třem různě velkým mísám můžete snadno 
zpracovávat suroviny bez přestání.
Všechny mísy zapadají jedna do druhé 
a snadno se tak skladují.

kráječ kostiček obsahuje krájecí 
kotouč, 8mm mřížku, poklop 
a čistící nástroj a nabízí vám 
profesionální výsledky. Můžete 
vyrobit perfektní kostičky z čerstvé 
zeleniny, ovoce a sýrů do salátů, 
míchané zeleniny, …
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fOOd prOcessOr O OBjemu 4 l kitchenaid artisan

Standardní PříSlušenStVí

Šlehač na vejce

mini univerzální nŮŽ 
univerzální nŮŽ
univerzální nože jsou perfektní 
nástroje pro drcení, sekání, mixování, 
rozmělňování. Mini nůž se používá 
v mini míse s malým objemem surovin 
(bylinky, ořechy, pesto, kojenecká 
jídla…) a velký univerzální nůž se 
používá v pracovní míse pro velké 
objemy. Výhodou je, že oba typy nožů 
zůstanou zajištěny v míse i při vylévání 
zpracovaných surovin.

hnětač na těstO
Můžete uhníst všechny typy kynutého 
těsta (chléb, pizza, koláče,…)

lis na citrusy

OBOustranný strOuhací 
kOtOuč
Můžete si vybrat buďto jemné nebo 
hrubé strouhání pro všechny typy 
zeleniny a sýrů.

kOtOuč na parmezán/led
Můžete nastrouhat tvrdé sýry, led 
a čokoládu.

kOtOuč na hranOlky
z brambor můžete vytvořit hranolky 
anebo nakrájet na proužky pevné 
druhy ovoce a zeleniny.

Snadno můžete vymačkat 
šťávu z čerstvých citrusů.

rychle můžete našlehat 
bílky na pusinky, pěny, 
suflé a dezerty.

kOtOuče nOŽe
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Koupili jste si Food processor Artisan, model č. 5KFP1644? Pak můžete požádat 
o svou Kuchařku ZDARMA. Jednoduše pošlete vyplněný dotazník u záručního listu 
spolu s kopií vašeho dokladu o koupi na adresu KitchenAid Europa, Inc. v Belgii. 

Tuto kuchařku lze také zakoupit samostatně. 

kuCHařka

fOOd prOcessOr O OBjemu 4 l kitchenaid artisan 81



Když se jednoduchost setká s  důmyslností. Bezdrátový tyčový mixér je snem 
každého kuchaře nebo kuchařky – je aerodynamický, výkonný, vždy po ruce, dá se 
dobíjet a nemá žádné kabely. Víří to ve vaší kuchyni prací? Žádný problém. Můžete 
svižně tancovat od jednoho ke druhému a  užívat si svobody a  kreativity 
bezdrátového mixování.

5KHB3583
Bezdrátový tyčový mixér KitchenAid Artisan

5KHB3581
Bezdrátový tyčový mixér KitchenAid Artisan s příslušenstvím

beZdrátoVý tYČoVý mixér
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bezdrátový tyčový mixér s dobíjecí baterií 12V li-ion 
Bez drátů pro větší svobodu při práci

nerezový nástavec s noži ve tvaru s – s odnímatelným krytem 
na ochranu nádobí
Umožňuje drtit, mixovat a sekat aniž by docházelo k poškození nádobí.

Výkonný střídavý motor 
Vysoký výkon a tichý provoz 

Výkonný motor s 5ti rychlostmi 
Pro tichý  a dlouhotrvající provoz s výjimečnou kontrolou

ergonomický design s úchytem na pověšení
Snadná manipulace, pohodlné skladování

VlaStnoSti a VýHodY – 5kHb3583

BezdrátOvý tyčOvý mixér kitchenaid artisan 85



bezdrátový tyčový mixér s dobíjecí baterií 12V li-ion 
Bez drátů pro větší svobodu při práci

3 výměnné nerezové nástavce s odnímatelným krytem na ochranu nádobí
Umožňuje drcení, mixování, sekání a pěnění bez poškrábání nádobí

2 nerezové výměnné mixovací tyče (20 a 33 cm) s otočným uzávěrem
Pro použití v hlubokých hrncích nebo nádobách

Sekáček, šlehač a nádoba o objemu 1 l bez obsahu bPa
Nadstandardní vybavení rozšiřuje vaše kulinářské dovednosti a možnosti

Výkonný motor s 5ti rychlostmi, které jsou zobrazovány na led indikátoru 
Pro tichý a dlouhotrvající provoz s výjimečnou kontrolou

ergonomický design s úchytem na pověšení
Snadná manipulace, pohodlné skladování

Praktický kufřík na příslušenství
Bezpečné a pohodlné uskladnění příslušenství

VlaStnoSti a VýHodY – 5kHb3581

BezdrátOvý tyčOvý mixér s přísluŠenstvím 87



Standardní PříSlušenStVí – 5kHb3581

nástavec s nOŽi ve 
tvaru s

nástavec 
s hvězdicOvitými 
nOŽi

Šlehač/napěňOvač

Používá se na pěnění 
mléka (frapé, capuccino…) 
a míchání litého těsta, 
palačinkového těsta nebo 
těsta na muffiny.

Používá se na mixování, 
drcení, přípravu pyré, 
smoothies, koktejlů, vařené 
zeleniny, polévek, omáček, 
kojenecké stravy, polev 
a ledové tříště.

Používá se na sekání 
vařeného masa a mletí.

Standardní PříSlušenStVí – 5kHb3583 / 5kHb3581 

BezdrátOvý tyčOvý mixér kitchenaid artisan BezdrátOvý tyčOvý mixér kitchenaid artisan

5kCl12iBEr

naBíječka
 

Baterie 
(k dispozici od dubna 2013) 

Standardní příslušenství je k dispozici také jako dodatečné příslušenství k dokoupení. 
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Standardní PříSlušenStVí – 5kHb3581

sekáček ( 600 ml)

udržuje vaše příslušenství 
dobře zorganizované 
a chrání je.

kufříkŠlehací metla

Používá se na šlehání, 
emulgování a provzdušňo-
vání bílků, majonézy, 
zálivky a pěny

Je perfektní pro sekání 
malého množství bylinek, 
ořechů a zeleniny. Sekáček 
obsahuje mísu, nůž 
a adaptér na sekáček. 
Mísa sekáčku má 
protiskluzové dno 
a zabraňuje pohybu během 
sekání.

Chrání výměnné nástavce 
ve chvíli, kdy se 
nepoužívají.

nasazení krytu na ochranu 
nádobí na výměnné 
nástavce zabrání 
poškození nádobí během 
mixování

kryt na Ochranu 
nástavcŮ

kryt na Ochranu 
nádOBí při 
mixOvání 

mixOvací nádOBa

Mixovací nádoba o objemu 
1 litr z materiálu bez BPa 
a s pohodlným držadlem 
a víkem zabraňujícím 
rozstříknutí obsahu

BezdrátOvý tyčOvý mixér kitchenaid artisan s přísluŠenstvím 91



VaFloVaČ 

Těžko najdete něco, co se vyrovná chuti a  úžasné vůni čerstvě připravených vaflí. 
Zavzpomínáte si nebo se zasníte a  přenesete se do ulic Bruselu, které místy voní 
vanilkou a  moučkovým cukrem na ještě teplých vaflích. Pouze díky dokonalému 
skloubení technologie a umění můžete tyto vzpomínky či sny oživovat znovu a znovu 
a  působit tak na své smysly. Takhle přesně to může vypadat, když používáte 
vaflovač Artisan.

5KWB100
Vaflovač Artisan 
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Vyrobeno z nerez oceli a litého kovu 
Robustní, stabilní a trvanlivý 

Pohodlné víko a úchytky Cool reaCH integrované do hladkého 
a zaobleného designu 
Bezpečné použití při přípravě kulatých vaflí

nepřilnavé vaflové plotny pro přípravu dvou vaflí s hlubokým vzorkem
Jednoduché na čištění a dostatek prostoru pro náplně 

dvoustranná pečící jednotka s otočnou skořápkovou konstrukcí se stálou teplotou
Stejnoměrné pečení a zhnědnutí, zaručuje nejlepší výsledky

digitální časovač a digitální teploměr
Jednoduché použití, jasné údaje během přípravy

VlaStnoSti a VýHodY

vaflOvač 95



Začít ráno dozlatova opečeným toustem je jedním z nejkrásnějších potěšení. a pozdě 
večer si udělat pikantní sendvič se sýrem je opravdovou pochoutkou. Toustovač 
Artisan nabízí skutečně ten nejlepší zážitek z  toustování: Auto Sensor automaticky 
pečivo zasune a  vysune všechny tousty podle nastavení na škále sedmi stupňů 
“zhnědnutí”, zatímco časovač LED indikátorem odpočítává zbývající čas. Stejně jako 
přítel, který na vás myslí, Toustovač Artisan bude topinku udržovat teplou, pokud si ji 
hned nevezmete. Pokud je kuchyň srdce domova, náš Toustovač Artisan bude 
srdcem vaší kuchyně. 

touStoVaČe 

5KMT2204
Toustovač Artisan na 2 plátky

5KMT4205
Toustovač Artisan na 4 plátky 
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auto sensor bude udržovat tousty teplé 
Automaticky zasune/vysune tousty a bude je pomalu ohřívat

7 stupňů opékání s časovačem, který pomocí led indikátoru odpočítává čas
Vyberete si stupeň opékání a máte vše pod kontrolou

Funkce sendvič s mřížkou na sendviče* 
Připravuje delikátní opečené sendviče s náplní, která nevytéká 

Funkce rozmrazování 
Jemně rozmrazí a opeče zmražený chléb 

Funkce jednostranné opékání pro opékání bagelů a bulek 
Opéká pouze uvnitř a zvenku zahřívá

kovová konstrukce z litého kovu s extra velkými otvory
Robustní, stabilní, opéká všechny typy pečiva 

VlaStnoSti a VýHodY – 5kmt2204

tOustOvač artisan na 2 plátky

*Jedna mřížka na sendviče je součástí standardního příslušenství
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auto sensor bude udržovat tousty teplé 
Automaticky zasune/vysune tousty a bude je pomalu ohřívat 

7 stupňů opékání s časovačem, který pomocí led indikátoru odpočítává čas
Vyberete si stupeň opékání a máte vše pod kontrolou

2 nezávislé páry otvorů 
Na opékání 2 nebo 4 plátků chleba

Funkce sendvič s mřížkou na sendviče* 
Připravuje delikátní opečené sendviče s náplní, která nevytéká

Funkce rozmrazování 
Jemně rozmrazí a opeče zmražený chléb 

Funkce jednostranné opékání pro opékání bagelů a bulek: opéká pouze uvnitř 
a zvenku zahřívá 

kovová konstrukce z litého kovu s extra širokými otvory 
Robustní, stabilní, opéká všechny typy pečiva

VlaStnoSti a VýHodY – 5kmt4205

tOustOvač na 4 plátky

*Jedna mřížka na sendviče je součástí standardního příslušenství 
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Standardní/dodateČné PříSlušenStVí

mříŽka na sendviče* rOzpékač pečiva

5kTSr1
opeče sendviče vytvořené 
z tenkých plátků uzenin a sýrů.

5kTBW
Můžete si ohřát bulky a rohlíky 
a udržovat je teplé nahoře 
na toustovači.

*Jedna mřížka na sendviče je součástí standardního příslušenství
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„Zapni konvici“. Zastavit se a popovídat si u šálku teplého nápoje je rituál, který nás 
provází celým životem. V různých barvách a  s lákavým designem Rychlovarná 
konvice s dvojitou stěnou o objemu 1,5 L rovněž nabízí hodně funkcí. Milujete čaj? 
Nastavte si teplotu přesně tak, jak potřebujete na vyluhování čaje: vlažnou pro 
delikátní zelený čaj anebo horkou pro černý Assam a kuchaři už nikdy nemusí čekat, 
až bujón projde varem. Díky dvojité stěně konvice udržuje teplotu vody déle a  je 
chladnější na dotek.

Trochu barvy v kuchyni v podobě rychlovarné konvice a  jste vždy připraveni 
na další setkání.

rYCHloVarná konViCe 
o objemu 1,5 l

5KEK1522
Rychlovarná konvice o objemu 1,5 L
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Hladký a zaoblený design s objemem 1,5 l
Uvaří velké množství vody a je stylovým doplňkem v každé kuchyni 

dvojitá stěna
Lepší izolace udržuje vodu déle teplou, snižuje hlučnost a je chladnější na dotek

nastavitelná teplota od 50°C do 100°C
Zvolte si správnou teplotu pro to, co zrovna připravujete: horká pro nápoje, 
vařící pro vývary

teploměr 
Můžete zkontrolovat teplotu vody i když je konvice mimo základnu

konstrukce z litého kovu s měkkým úchopem
Robustní, stabilní a pohodlné do ruky

VlaStnoSti a VýHodY 

rychlOvarná kOnvice O OBjemu 1,5 l 107



Perfektní espreso – po italsku – je vášnivým hledáním harmonie mezi čtyřmi M - 
Miscela (správný výběr kávových zrn), Macina (správná jemnost mletí), Mano (správná 
práce rukou) a Macchina (správný přístroj na výrobu espresa). Umění přípravy espresa 
najde své opravdové naplnění v Espreso kávovaru Artisan.

eSPreSo káVoVar

5KES100
Espreso kávovar Artisan
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espresO kávOvar

dva nezávislé bojlery
Stálý výkon bez nutnosti čekat mezi přípravou kávy a pěněním

bojler na espreso
Poskytuje konstantní teplotu pro optimální přípravu italského espresa s pěnou 
„crema“ na povrchu

bojler na pěnu
Poskytuje dostatek suché páry s konstantní teplotou pro husté 
krémové cappuccino

Profesionální držák filtru
Lze do něj vložit dva výměnné nerezové filtrační košíčky, umožňuje přípravu kávy 
z mleté kávy nebo kávových kapslí

Velké ukazatele teploty bojleru na espreso a na pěnu
jasné údaje o stavu bojleru pro přípravu kávy a pěnění

konstrukce z litého kovu
Robustní a odolný

nahřívač šálků
jednoduché uložení pro nahřátí až 6 šálků na espreso

VlaStnoSti a VýHodY
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2 filtrační 
kOŠíčky

pěchOvač

Malý košíček na jeden 
šálek espresa nebo 
papírovou kávovou kapsli 
a velký košíček pro 2 šálky 
espresa na mletou kávu.

nerezOvý dŽBán 
na pěnění

Standardní PříSlušenStVí

Odměrka na kávu

obsah 7 g pro 1 šálek 
espresa.

espresO kávOvar

kartáček na 
čiŠtění

vyjímatelná tryska 
napěňOvače
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Pro milovníka espresa je správné mletí kávových zrn to, co dělá rozdíl mezi šálkem 
aromatického potěšení a  obyčejným šálkem kávy. Aroma a  chuť čerstvě pomleté 
kávy jsou nesrovnatelné. 

To vše se spojuje v inspirovaném a elegantním designu Kávomlýnku s mlecími kameny.

káVomlýnek 
S mleCími kamenY

5KCG100
Kávomlýnek s mlecími kameny Artisan
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nízký počet otáček za minutu (rPm)
Uchovává chuť díky sníženému tření a omezení statické 
přilnavosti kávy

Hladký, zaoblený design a jednoduchý přístup 
ke kamenům
jednoduché čištění

15 stupňů mletí
Pro každou chuť, od espresa až po francouzské preso

konstrukce z litého kovu
Robustní a odolný

Velké a přesné nerezové mlecí kameny
Konsistentní a kvalitní mletí

VlaStnoSti a VýHodY

kávOmlýnek s mlecími kameny artisan

Odměrka na kávu

kartáček na čiŠtění
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teCHniCké SPeCiFikaCe
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Výkon / přímý pohon    300 W

Typ motoru    AC (střídavý proud)

Koňská síla (výkon motoru)    0.3 HP

Napětí    220 - 240 V

Frekvence    50 - 60 HZ

Počet otáček - rychlosti 1 – 10    58 až 220

Materiál jednotky     litý zinek

Ovladač rychlosti    hybridní elektronika

Rozměry výrobku  5KSM150PS v x h x š 36,2 x 22,2 x 34,3 cm

 5KSM156 v x h x š 36,2 x 28,3 x 34,3 cm

Rozměry balení  5KSM150PS v x h x š 42,6 x 28,9 x 41,3 cm

 5KSM156 v x h x š 43,2 x 31,1 x 43,8 cm

Hmotnost výrobku 5KSM150PS  10,6 kg

 5KSM156  12,0 kg 

Hmotnost balení 5KSM150PS  12,4 kg

 5KSM156  14,0 kg

Maximální objem těsta  1 kg (8 šálků) hladké mouky  
 nebo 800 g (6 šálků) celozrnné mouky

 
kuchyňské roboty s mísou 
o objemu 4,8  5kSM150PS   –156

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka 
Královská červená 5KSM150PSER •  
Černá 5KSM150PSOB •  
Bílá 5KSM150PSWH •  
Mandlová  5KSM150PSAC •  
Kobaltová modrá 5KSM150PSBU •  
Růžová  5KSM150PSPK •  
Ledová modrá 5KSM150PSIC •  
Zelené jablko 5KSM150PSGA •  
Žlutá 5KSM150PSMY •  
Stříbřitě šedá 5KSM150PSMS •  
Šeříková 5KSM150PSGP •  
Světle šedá metalíza 5KSM150PSMC •  
Kávová 5KSM150PSES •  
Ostružinová 5KSM150PSBY •  
Mandarinková 5KSM150PSTG •  
Broušený nikl 5KSM150PSNK •  
Chrom 5KSM150PSCR •  
Žlutá paprika 5KSM150PSYP •  
Fuchsie 5KSM150PSCB •  
Červená metalíza 5KSM150PSCA •  
Modrá metalíza 5KSM150PSEB •  
Malinová zmrzlina 5KSM150PSRI •  
Jablečný mošt 5KSM150PSAP •  
Křišťálově modrá 5KSM150PSCL •  
Bílá káva 5KSM150PSLT •  
Pistáciová 5KSM150PSPT •  
Matně perlová* 5KSM156FP •

* kuchyňský robot v matně perlové barvě se dodává s matnou skleněnou mísou, bez nalévacího štítu a bez nerezové mísy.
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králoVSká čErVEná

MaTně PErloVá

čErná šEdá METalíza

čErVEná METalíza

 
kuchyňský robot s mísou 
o objemu 6.9 l 5kSM7580X

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Královská červená 5KSM7580XER •  
Černá 5KSM7580XOB •  
Šedá metalíza 5KSM7580XMS •  
Červená metalíza 5KSM7580XCA •  
Matně perlová 5KSM7580XFP • 

Výkon / přímý pohon  500 W

Typ motoru  DC (stejnosměrný proud)

Koňská síla (výkon motoru)  1,3 HP

Napětí  220 - 240 V

Frekvence  50 - 60 Hz

Počet otáček - rychlosti 1-10  40 - 200

Materiál jednotky  Litý zinek

Ovladač rychlosti  Hybridní elektronika

Rozměry výrobku  v x h x š 41,9 x 28,6 x 36,8 cm

Rozměry balení v x h x š 50,2 x 34,3 x 44,1 cm

Hmotnost výrobku  13,1 kg

Hmotnost balení  15,5 kg

Maximální objem těsta   2,2 kg hladké mouky
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Bílá koBalToVá ModráčErná

MandarinkoVárůŽoVá

 
Stolní mixér o objemu 1,5 l  
malá plastová nádoba o objemu 0,75 l 5kSB5553

Dostupné barvy Dostupné barvy Euro zástrčka
Královská červená  5KSB5553ER •  
Černá  5KSB5553OB •  
Bílá  5KSB5553WH  •  
Mandlová  5KSB5553AC •  
Kobaltová modrá  5KSB5553BU •  
Růžová  5KSB5553PK •  
Zelené jablko  5KSB5553GA •  
Mandarinková  5KSB5553TG •  
Žlutá  5KSB5553MY •  
Stříbřitě šedá 5KSB5553MS •  
Broušený nikl  5KSB5553NK •  
Chrom  5KSB5553CR •  
Křišťálově modrá  5KSB5553CL • 

Výkon  550 W

Napětí  220 - 240 V

Frekvence  50 / 60 HZ

Počet otáček  4000 - 11500

Rozměry výrobku  v x h x š 37,5 x 21,6 x 23,2 cm

Rozměry balení  v x h x š 44,5 x 25,7 x 28,0 cm

Hmotnost výrobku  5,9 kg 

Hmotnost balení  7,7 kg

Hmotnost malé plastové nádoby  460 g

Objem skleněné nádoby  1,5 L

Objem malé plastové nádoby  0,75 L

technické specifikace 125



králoVSká čErVEná

čErVEná METalíza

čErná MandloVá

BíláSTříBřiTě šEdá

 
 
Food Processor o objemu 4 l 5kFP1644*

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Královská červená* 5KFP1644ER •  
Černá** 5KFP1644OB •  
Mandlová** 5KFP1644AC •  
Stříbřitě šedá** 5KFP1644MS •  
Červená metalíza** 5KFP1644CA •  
Bílá* 5KFP1644FP • 

Motor  Indukce

Výkon  650 W 

Napětí  220 - 240 V

Frekvence  50 / 60 Hz

Otáčky (rychlost 1 rychlost 2)   700-1600***

Materiál motorové jednotky   Litý hliník

Rozměry výrobku  v x h x š 45,7 x 30,4 x 24,8 cm

Rozměry balení  v x h x š 50,5 x 55,8 x 36,6 cm

Hmotnost výrobku  13,6 kg

Hmotnost balení  15,6 kg

* k dispozici od dubna 2013
** k dispozici od srpna 2013

*** Tyto hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí +- 30%
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* k dispozici od dubna 2013
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bezdrátový tyčový mixér kitchenaid artisan 
5kHB3583*

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Královská červená 5KHB3583ER  • 
Černá 5KHB3583OB •

Typ baterie 12V Lithium-Ion nabíjecí baterie

Nabíječka  •

Napětí nabíječky  220 - 240 V

Frekvence nabíječky  50 / 60 Hz

Napětí tyčového mixéru Baterie 12 V 180 Wattů

Orientační čas pro plné dobití prázdné baterie 3 hodiny

Motor  Stejnosměrný proud

Materiál Plastová motorová jednotka, nerezová mixovací tyč a nůž

Otáčky Nástavce s noži ve tvaru s   6100 -11000

Rozměry výrobku  v x h x š 48,2 x 5,7 x 6,3 cm

Rozměry balení  v x h x š 36,0 x 18,2 x 14,2 cm

Hmotnost výrobku  1,1 kg

Hmotnost balení  1,3 kg
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* k dispozici od května 2013.
** Měří se podle dlouhé tyče.
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bezdrátový tyčový mixér s příslušenstvím 
kitchenaid artisan 5kHB3581*

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Červená metalíza  5KHB3581CA  •

Typ baterie 12V Lithium-Ion nabíjecí baterie

Nabíječka  •

Napětí nabíječky  220 - 240 V

Frekvence nabíječky  50 / 60 Hz

Napětí tyčového mixéru Baterie 12 V 180 Wattů

Orientační čas pro plné dobití prázdné baterie 3 hodiny

Motor  Stejnosměrný proud

Materiál Plastová motorová jednotka, nerezová mixovací tyč a nůž

Otáčky Nástavce s noži ve tvaru s  Nástavce 6100 -11000

 Šlehací metla 610 -1100

 Sekáček 1020 -1830

Rozměry výrobku  v x h x š 48,2** x 5,7 x 6,3 cm

Rozměry balení  v x h x š 47,9 x 47,6 x 14,2 cm

Hmotnost výrobku  4,5 kg (s příslušenstvím  
  a kufříkem)

Hmotnost balení  5 kg
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Vaflovač 5kWB100

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Královská červená 5KWB100ER •  
Černá 5KWB100OB •  
Mandlová 5KWB100AC •  
Šedá metalíza 5KWB100PM •  

Výkon  1400 W

Napětí  230 - 240 V

Frekvence  50 / 60 Hz

Rozměry výrobku  v x h x š 26,4 x 41,4 x 23,6 cm

Rozměry balení  v x h x š 33 x 48,3 x 30,5 cm

Hmotnost výrobku  8,2 kg

Hmotnost balení  10,4 kg

Vaflovač Ø  19 cm

 tloušťka 3    cm
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toustovač na 2 plátky 5kMT2204
 
Dostupné barvy Označení Euro zástrčka

Královská červená* 5KMT2204ER •   
Černá* 5KMT2204OB •   
Mandlová* 5KMT2204AC •    
Stříbřitě šedá* 5KMT2204MS • 
Červená metalíza* 5KMT2204CA •   
Matně perlová** 5KMT2204FP •  

Počet otvorů  2

Materiál konstrukce  Litý hliník

Vyjímatelný tácek na drobky  •

Výkon  1250 W

Napětí  220 - 240 V

Frekvence  50 / 60 Hz

Rozměry výrobku  v x h x š 22,5 x 18 x 33 cm

Rozměry balení  v x h x š 32 x 40 x 24 cm

Hmotnost výrobku  5 kg

Hmotnost balení   6 kg

technické specifikace

* k dispozici od března 2013
** k dispozici od července 2013
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toustovač na 4 plátky 5kMT4205*

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Královská červená 5KMT4205ER •  
Stříbřitě šedá 5KMT4205MS • 

Počet otvorů  4

Materiál konstrukce  Litý hliník

Vyjímatelný tácek na drobky  •

Výkon  2500 W

Napětí  220 - 240 V

Frekvence  50 / 60 Hz

Rozměry výrobku  v x h x š 20,5 x 34,8 x 30,4 cm

Rozměry balení  v x h x š 29,2 x 40 x 38,2 cm

Hmotnost výrobku  7,5 kg

Hmotnost balení   8,5 kg

technické specifikace

* k dispozici od dubna 2013
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rychlovarná konvice o objemu 1.5 l 5kEk1522

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Královská červená* 5KEK1522ER •  
Černá* 5KEK1522OB •  
Mandlová* 5KEK1522AC •  
Stříbřitě šedá* 5KEK1522MS •  
Červená metalíza* 5KEK1522CA •  
Matně perlová**  5KEK1522FP • 

Kapacita konvice  1,5 L

Dvojitá stěna   •

Materiál konvice  Hliník

Vnitřní materiál Plastová vnitřní stěna, nerezová vnitřní základna 

Teploměr   50 -100 °C

Rychlý var   •

Skryté topné těleso  •

Podsvícený průhled na vodu   •

Vyjímatelný filtr na vodní kámen   •

Bezdrátový provoz na otočné základně   •

Stabilní základna s protiskluzovými gumovými nožičkami a prostorem pro úschovu šňůry •

Výkon  2400 W 

Napětí  220 - 240 V

Frekvence  50 / 60 Hz

Rozměry výrobku  v x h x š 21,8 x 26,3 x 21 cm

Rozměry balení  v x h x š 26,4 x 27 x 23,9 cm

Hmotnost výrobku  2,1 kg

Hmotnost balení  2,5 kg

 * k dispozici od března 2013 
** k dispozici od července 2013
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espreso kávovar 5kES100

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka
Královská červená 5KES100ER •   
Černá 5KES100OB •  
Mandlová 5KES100AC •   
Šedá metalíza 5KES100PM •    

Výkon  max. 1300 W

Napětí  230 - 240 V

Frekvence  50 Hz

Tlak čerpadla  15 Barů

Snímatelná nádrž na vodu o objemu 2 litrů

Rozměry výrobku  v x h x š 39 x 31,5 x 31 cm

Rozměry balení  v x h x š 50 x 38,5 x 38,5 cm

Hmotnost výrobku  13,3 kg 

Hmotnost balení  15,9 kg
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kávomlýnek s mlecími kameny 5kCG100

Dostupné barvy Označení Euro zástrčka 
Královská červená 5KCG100ER •   
Černá 5KCG100OB •  
Mandlová 5KCG100AC •   
Šedá metalíza 5KCG100PM •   

Výkon  175 - 185 W 

Napětí  230 - 240 V

Frekvence  50 / 60 Hz

Rozměry výrobku  v x h x š 34,3 x 26,2 x 15,2 cm

Rozměry balení  v x h x š 31 x 45,5 x 19,5 cm

Hmotnost výrobku  4,5 kg 

Hmotnost balení  5,9 kg

Počet otáček  450

Velké mlecí kameny o průměru 5,7 cm

Skleněná násypka o obsahu 198 g

Skleněný zásobník na pomletou kávu o obsahu 241 g
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