
www.kitchenaid.euwww.kitchenaid.cz

© 2017 KitchenAid. Všechna práva vyhrazena.

STŘÍBRNÁMANDLOVÁKRÁLOVSKÁ ČER VENÁ

• Lehký food processor a kompaktní design
Skvělá velikost pro každodenní využití v kuchyni
Skvělý pro rychlé sekání surovin, přípravu zálivek 
a omáček a mnohem více

• Jednoduchý jednodotykový provoz
Snadné a pohodlné použití

• Dvě rychlosti a funkce Pulz pro přesnou kontrolu
Pro hrubé nebo jemné sekání

• 830ml pracovní mísa bez BPA s výlevkou 
a držadlem
Lze mýt v myčce

• Nůž z nerezové oceli
K sekání syrového ovoce, zeleniny nebo ořechů 
a krájení petržele, pažitky nebo česneku 
Výroba pyré z vařeného ovoce nebo zeleniny 

• Kapací miska
Umožňuje přidávat správné množství oleje 
nebo jiných tekutin přímo při zpracování

Mini food processor KitchenAid
5KFC3516



TECHNICKÉ ÚDAJE 
Příkon 240 W
Typ motoru AC (střídavý proud)
Napětí 220-240 V
Frekvence 50-60 Hz
Počet otáček za minutu (rychlost 1-2) 2 450 až 3 450* RPM
Materiál konstrukce Plast
Rozměry výrobku V × Š × H 22,2 × 17,8 × 14,3 cm
Rozměry balení V × Š × H 24,5 × 17,2 × 17,2 cm
Rozměry balení Masterpack V × Š × H 25,3 x 36 x 18 cm
Hmotnost výrobku 1,2 kg
Hmotnost včetně balení 1,5 kg
Hmotnost včetně balení Masterpack 3,2 kg
Masterpack 2 kusy
Délka napájecího kabelu (v úložném 
prostoru na přívodní kabel v základně)

76,2 cm

Země původu Čína
Kuchařka Ne

* Tyto hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí +/- 20 %

REFERENCE BARVY EAN kód EAN kód pro Masterpack (2 kusy)
5KFC3516EER KRÁLOVSKÁ ČERVENÁ 5413184123598 5413184123444
5KFC3516EAC MANDLOVÁ 5413184123314 5413184123468
5KFC3516ECU STŘÍBRNÁ 5413184123321 5413184123475

Mini food processor KitchenAid 5KFC3516

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pracovní mísa 830 ml bez BPA

Obsahuje zamykací čepel, držadlo a výlevku 
pro snadné servírování.
Lze mýt v myčce.

Víko s nádobou na odkapávání tekutiny 
a tlačítko Pulz/Zapnuto

Pro přidávání tekutých surovin během 
zpracování, např. olej. 
Zvládněte chutné zálivky a omáčky, 
např. majonézu. 
Víko je možné mýt v myčce.

Nerezový univerzální nůž**

Lze použít k sekání syrového ovoce a zeleniny 
nebo ořechů a krájení petržele, pažitky nebo 
česneku pro snadnou přípravu vašich 
oblíbených receptů.
Pro přípravu pyré z ovoce nebo zeleniny 
k přípravě jídel pro malé děti nebo pro 
jejich použití jakožto základu pro přípravu 
polévek nebo omáček. Můžete také připravit 
strouhanku nebo mlít syrové maso.  
Lze mýt v myčce.

Páčka k výběru Sekání (1)/Výroby pyré (2)

Každý den rychle naseká, rozmixuje a vyrobí 
pyré s dokonalou přesností. Ideální pro cokoliv, 
od přípravy pico de gallo s kousky surovin, 
po krémový hummus nebo jemnou omáčku.

** Nepoužívejte mini food processor na mletí kávových zrn a tvrdého koření, jako je muškátový oříšek.


