Nízkootáčkový odšťavňovač KitchenAid Artisan
5KVJ0111

• Dvoufázová technologie pomalého odšťavňování
s nožem z nerezové oceli pro krájení surovin před
odšťavňováním a šnekovým systémem
Pro získání maximálního množství šťávy s menším
množstvím přípravné práce a vytvořené pěny
• 2 v 1 extra široký plnicí otvor s násypným zásobníkem
Je vhodný pro různé velikosti měkkého i tvrdého
ovoce a zeleniny či listové zeleniny a není nutné tolik
předchozího krájení
• Tři typy drtě: nízký obsah drtě, vysoký obsah drtě
a štáva/džem
Výběr typu drti pro širokou škálu potravin, jako jsou jemné
bylinné a zeleninové šťávy, pikantní coulis, hustá ovocná
pyré a sladké džemy
• Optimalizovaná pomalá rychlost výroby džusu
s funkcí zpětného pohybu
Odšťavňujte cokoliv od bylin po ovoce a zeleninu
Zpětná rychlost pro uvolnění potravin během extrakce
• Prvotřídní litinová konstrukce a stylový
kompaktní design
Robustní a stabilní, snadná údržba

Červená metalíza
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STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ

Nízkootáčkový odšťavňovač KitchenAid Artisan 5KVJ0111*
TECHNICKÉ ÚDAJE
Příkon
Počet otáček za minutu (pro standardní i zpětný pohyb)
Materiál konstrukce
Materiál mísy odšťavňovače
Rozměry výrobku
V×Š×H
Rozměry balení
V×Š×H
Rozměry balení Masterpack
V×Š×H
Hmotnost výrobku
Hmotnost včetně balení
Hmotnost včetně balení Masterpack
Masterpack
Země původu

250 W
80
litina
nejmodernější krystalický plast bez BPA
45,47 x 29,2 x 17,27 cm
36,32 x 39,12 x 34,8 cm
37,4 x 39,9 x 35,56 cm
11,3 kg
13,52 kg
14 kg
1 kus
Čína

Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO
Sestava šneku/nože
Stírací koš

ano
ano
ano

REFERENCE

BARVY

EAN

5KVJ0111ECA
5KVJ0111EMS
5KVJ0111EOB

ČERVENÁ METALÍZA
STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ
ČERNÁ

5413184100537
5413184100544
5413184100551

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široká násypka a přítlačný nástavec 2 v 1
Pro širokou škálu ovoce a zeleniny.

Stírací koš na sítko/mísu odšťavňovače
Neustále stírá sítko v míse odšťavňovače během
provozu a odšťavňuje bez ucpávání. Červené
stírací lišty jsou vyrobeny z elastické gumy.

Mísa odšťavňovače o objemu 1 L
Vyrobeno z plastu bez BPA.

Nádoba na drť
Umisťuje se pod vyústění drtě.
Vyrobeno z plastu bez BPA.

Malá odměrná nádoba na šťávu (800 ml)
Vyrobeno z plastu bez BPA.

*K dispozici od poloviny září 2014

Sestava šneku/nože
Obsahuje krájecí nůž z nerezové oceli.
Umisťuje se pod jedno ze sítek.
Plastový šnek a nůž z leštěné nerezové oceli.
Sítko na nízký obsah drtě
Ponechává méně drti pro jemnější šťávu.
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
Sítko na vysoký obsah drtě
Ponechává více drti pro hustší šťávu.
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
Sítko na šťávu/džem
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
Krabička na uložení sítek
Plastová nádoba s průhledným víkem ke skladování
2 různých sítek.
Kartáček na čištění
K vyčištění jakékoliv zaseknuté suroviny nebo zbytku
v sítkách. Má bílé štětiny a škrabku.
Síto na pěnu
Aby se ve šťávě netvořilo tolik pěny a nehromadila
semínka/částečky, použijte síto na pěnu, které tyto
sedimenty přecedí dříve, než se dostanou do šťávy.
Vak na uložení sítek
Vyroben z bílého plátna s vyšitým logem.

