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MATTE WHITE MATNÁ ČERNÁ 

• Silný motor s maximálním výkonem 3,0 HP**
Poskytuje optimální výkon a dokonalou chuť 
při každém mixování 

• Jednoduché ovladače s variabilní rychlostí 
a funkcí pulzu
Pro úplnou a snadnou kontrolu textury s řadou 
různorodých rychlostí od 1 do 9
Pro snadné čištění a pohodlné použití

• 2,6 L nádoba bez BPA, vhodná k mytí v myčce 
na nádobí, s větracími otvory a víkem s pevným 
těsněním a odnímatelnou odměrkou na suroviny
Navrženo a zkonstruováno k další optimalizaci 
výkonu mixéru
Snadné měření a přidávání surovin během mixování

• Asymetrický nůž z nerezové oceli***
Mixuje ve 4 různých úhlech, aby se suroviny 
natlačily do mixovacího víru pro snadnější, 
konzistentní a výjimečné výsledky

• Poraďte si s tuhými surovinami pomocí pěchovadla
Pro mimořádně husté mixování
Pomáhá zatlačit suroviny do mixovacího víru 
k dosažení jemného mixování

• Stabilní litinová základna, kovový ovládací 
knoflík a vypínače
Robustní, stabilní, trvanlivý a snadná údržba

* Při testování aktuálního výkonu mixéru na noži  s použitím dynamometru, kdy strojní laboratoře měří mechanický výkon, vyvíjí tento mixér KitchenAid se svým robustním motorem a pokročilou ovládací 
deskou motoru větší výkon než přední konkurenti.

**Více detailů ohledně použití a výkonu mixéru najdete v Návodu na použití a péči.
***Nůž patentovaný ve Spojeném království a v Německu.



TECHNICKÉ ÚDAJE 
Příkon 1800 W
Jmenovitý výkon Motor s maximálním výkonem 3,0 HP
Rychlosti 9 variabilních rychlostí, vyhrazená vysoká rychlost 
Ot/min motoru 2200
Objem nádoby Plná nádoba 2,6 L

Značené maximální plnění 1,65 L
Materiál konstrukce litinový kov
Materiál spojky Ocel
Rozměry výrobku V × Š × H 45 x 26,7 x 23,1 cm
Rozměry balení V × Š × H 49 x 35,6 x 29,2 cm
Rozměry balení Masterpack V × Š × H 48,9 x 36,8 x 30,5 cm
Hmotnost výrobku 8,85 kg
Hmotnost včetně balení 9,98 kg
Hmotnost včetně balení Masterpack 14,6 kg
Masterpack 1 kus
Délka napájecího kabelu 106,7 cm
Země původu USA

REFERENCE BARVY EAN kód 
5KSB6060EBM MATNÁ ČERNÁ 5413184105747
5KSB6060EFW MATTE WHITE 5413184105754

KitchenAid ARTISAN Mixér o vysokém výkonu* 5KSB6060

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

2,6 L nádoba bez BPA
Zkošené rohy umožňují čisté nalévání 
ze 3 stran.
Nádoba s jednou stěnou: vyznačená 
kapacita je 1,7 L.
Lze mýt v myčce.

Zabezpečené víko s odvětrávacími 
otvory s odměrkou na suroviny.
Bezpečně dosedne na nádobu a při 
použití minimalizuje rozlití.
Víko je vyrobeno ze silikonu a snadno 
se odstraňuje a čistí. Pevné jádro 
brání deformaci.
Odměrka bez BPA k měření a přidávání 
surovin během mixování.
Lze mýt v myčce.

Odnímatelná silikonová podložka 
pro stabilizaci nádoby
Udržuje nádobu mixéru bezpečně 
na základně pro větší stabilitu. 
Lze mýt v myčce.

Asymetrický nůž z nerezové oceli***
Naostřený a v přesném úhlu k optimalizaci 
výkonu a mixování.
Mixuje ve 4 různých úhlech.
3 mm hrubý nůž z tvrzené nerezové oceli.
Lze mýt v myčce.

Pěchovadlo s flexi stěrkou
Pro mixování velkých nebo velmi 
hrubých surovin.
Vyrobeno z plastu a gumy.
Lze mýt v myčce.

* Při testování aktuálního výkonu mixéru na noži  s použitím dynamometru, kdy strojní laboratoře měří mechanický výkon, vyvíjí tento mixér KitchenAid 
se svým robustním motorem a pokročilou ovládací deskou motoru větší výkon než přední konkurenti.

**Více detailů ohledně použití a výkonu mixéru najdete v Návodu na použití a péči.
***Nůž patentovaný ve Spojeném království a v Německu. 



DODATECNE PRISLUSENSTVI

2,6 L nádoba s jednou stěnou, bez BPA
5KSB68SW
Navrženo pro další optimalizaci výkonu 
mixéru, kombinující výkonný motor 
a exkluzivní design nožů.
Nádoba, nože, víko a odnímatelné držadlo 
jsou vhodné pro mytí v myčce.

TECHNICKÉ ÚDAJE – DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozměry balení V × Š × H 30,5 x 22,86 x 22,86 cm
Rozměry balení Masterpack V × Š × H 47,3 x 24 x 31 cm
Hmotnost výrobku 1,2 kg
Hmotnost včetně balení 1,55 kg
Hmotnost včetně balení Masterpack 1,63 kg
Masterpack 2 kusy
Země původu Čína

REFERENCE POPIS EAN kód EAN kód pro Masterpack (2 kusy)
5KSB68SW Nádoba mixéru o objemu 2,6 L 5413184201272 5413184201494

KitchenAid ARTISAN Mixér o vysokém výkonu* 5KSB6060

* Při testování aktuálního výkonu mixéru na noži  s použitím dynamometru, kdy strojní laboratoře měří mechanický výkon, vyvíjí tento mixér KitchenAid 
se svým robustním motorem a pokročilou ovládací deskou motoru větší výkon než přední konkurenti.


