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PASSION RED

100 Year Limited Edition - Queen of Hearts Collectie

• Een op maat gemaakte, moderne kleur 
‘passion red’
Staat voor energie, kracht en gedeelde passie 
voor het creëren van mogelijkheden in de keuken

• Krachtige motor met een maximaal vermogen 
van 3,0 pk ***
Levert optimale prestaties en perfecte smaak
voor elke blend

• Eenvoudige bediening: 1 regelknop voor 
variabele snelheid en 2 schakelaars 
waaronder puls
Voor volledige en gemakkelijke controle over de 
textuur met een reeks variabele snelheden van 1-9
Voor eenvoudige reiniging en gebruik

• 2,6 L BPA-vrije, vaatwasbestendige mengbeker 
met geventileerd, stevig afgedicht deksel en 
verwijderbare dop om ingrediënten af te meten
Ontworpen en gebouwd om de prestaties van de 
blender verder te optimaliseren
Gemakkelijk om ingrediënten te meten en toe te 
voegen tijdens het mixen

• Asymmetrisch roestvrijstalen mes ***
Mengt onder 4 verschillende hoeken om 
ingrediënten naar de messen toe te trekken, voor 
gladde consistente en uitzonderlijke resultaten

• Taaie ingrediënten met de stamper verwerken
Voor extra dikke blends
Helpt ingrediënten naar de messen toe te trekken 
voor een glad resultaat

• Stabiel voetstuk van gegoten metaal, metalen 
regelaar en schakelaars
Stevig, stabiel, duurzaam en makkelijk te reinigen

• Limited edition KitchenAid blender met 
een uniek ontwerp, geïnspireerd door passie: 
slanke, chromen accenten, een door passie 
geïnspireerde sierstrip met honderden rode 
miniatuurharten en een logo ontworpen ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
het merk KitchenAid
Geef een iconische stijl aan de keuken

 
* Bij het testen van het feitelijke vermogen van de blender 
bij het mes met behulp van een dynamometer - een toestel dat 
laboratoria gebruiken om mechanisch vermogen te meten - levert 
deze KitchenAid blender met zijn zware motor en geavanceerde 
controlepaneel meer vermogen dan de belangrijkste concurrenten.
** Zie de Gebruiks- en onderhoudshandleiding voor meer details over 
het gebruik en prestaties van de blender.
*** Gepatenteerd mes in V.K. en Duitsland.
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* Bij het testen van het feitelijk vermogen van de blender bij het mes met behulp van 
een dynamometer - een toestel dat laboratoria gebruiken om mechanisch vermogen 
te meten - levert deze KitchenAid blender met zijn zware motor en geavanceerde 
controlepaneel meer vermogen dan de belangrijkste concurrenten.
** Zie de Gebruiks- en onderhoudshandleiding voor meer details over het gebruik 
en prestaties van de blender.
*** Gepatenteerd mes in V.K. en Duitsland.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Vermogen 1800 W
Elektrisch vermogen Motor met maximaal vermogen van 3,0 pk **
Spanning 220 - 240 V
Frequentie 50 / 60 Hz
TPM motor 2.200 - 21.000
Snelheden 9 variabele snelheden,

1 speciale hoge snelheid met handmatige instelling
Inhoud van de mengbeker Volledige mengbeker 2,6 L

Aangegeven max. inhoud 1,65 L
Materiaal romp Gegoten metaal
Materiaal koppelingsmechanisme Staal
Afmetingen product H x B x D 45 x 26,7 x 23,1 cm
Afmetingen verpakking H x B x D 49 x 35,6 x 29,2 cm
Afmetingen multipack H x B x D 49,9 x 36,8 x 30,5 cm
Nettogewicht 8,85 kg
Brutogewicht 9,98 kg
Brutogewicht multipack 10,48 kg
Multipack 1 stuk
Snoerlengte 106,7 cm
Land van oorsprong V.S.

REFERENTIES KLEUREN EAN
5KSB6060HESD PASSION RED 5413184603915

STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

2,6 L BPA-vrije mengbeker met markeringen
Dankzij de afgeschuinde hoeken kan er 
van de 3 kanten schoon worden gegoten.
Mengbeker met enkele wand: aangegeven 
capaciteit bedraagt 1,7 L.
Vaatwasbestendig.

Veilig, geventileerd deksel met dop 
voor het afmeten van ingrediënten
Past stevig op de mengbeker, minimaliseert 
morsen tijdens het gebruik.
Het deksel is gemaakt van silicium en 
kan gemakkelijk worden verwijderd en 
schoongemaakt. Solide kern voorkomt 
kromtrekken.
BPA-vrije dop om ingrediënten af te meten 
en toe te voegen tijdens het mixen.
Vaatwasbestendig.

 

Verwijderbare, siliconen stabiliserende 
boord voor de mengbeker
Houdt de mengbeker stevig op het 
voetstuk voor extra stabiliteit. 
Vaatwasbestendig.

Asymmetrisch roestvrijstalen mes ***
Geslepen en nauwkeurig gericht om de 
kracht en mixprestaties te optimaliseren.
Mixt onder 4 verschillende hoeken.
Gehard roestvrijstalen mes met 3 mm dikte.
Vaatwasbestendig.

Stamper met flexibele rand
Voor grote of ultradikke mengsels.
Gemaakt van kunststof en rubber.
Vaatwasbestendig.
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OPTIONEEL ACCESSOIRE/TOEBEHOREN

2,6 L BPA-vrije enkelwandige mengbeker
5KSB68SW 
Ontworpen om de prestaties van de 
blender te optimaliseren en de krachtige 
motor en het exclusieve ontwerp van de 
messen te benadrukken.
De mengbeker, messen, deksel 
en afneembare handgreep zijn 
allemaal vaatwasbestendig.

TECHNISCHE GEGEVENS - OPTIONEEL ACCESSOIRE
Afmetingen verpakking H × B × D 30,5 × 22,86 × 22,86 cm
Multipack 2 stuks
Afmetingen multipack H x B x D 47,3 × 24 × 31 cm
Nettogewicht 1,2 kg
Brutogewicht 1,55 kg
Brutogewicht multipack 1,63 kg
Land van herkomst China

REFERENTIES OMSCHRIJVING EAN  EAN Multipack (2 stuks)
5KSB68SW 2.6 L Mengbeker 5413184201272 5413184201494

* Bij het testen van het feitelijke vermogen van de blender bij het mes met behulp van een 
dynamometer - een toestel dat laboratoria gebruiken om mechanisch vermogen te meten - 
levert deze KitchenAid blender met zijn zware motor en geavanceerde controlepaneel 
meer vermogen dan de belangrijkste concurrenten.


