
.No
KitchenAid ARTISAN  
4,8 L Mixer/keukenrobot met  
kantelbare kop 5KSM180HESD
 

www.kitchenaid.euwww.kitchenaid.nl

© 2019 KitchenAid. Alle rechten voorbehouden.

PASSION RED* Accessoires/toebehoren worden apart verkocht.

100 Year Limited Edition - Queen of Hearts Collectie

• Uitstekende prestaties - optimale aandrijving 
voor de beste resultaten
Dankzij de tien geoptimaliseerde snelheden is de 
mixer/keukenrobot geschikt voor bijna elke taak: 
voor het mengen van vloeistoffen en droge 
ingrediënten tot het kneden van brooddeeg 
en het kloppen van slagroom
Er gaat geen vermogen verloren tussen 
de motor en de accessoires/toebehoren

• Origineel planetair systeem
59 raakpunten in de kom zorgen ervoor dat alle 
ingrediënten grondig met elkaar worden vermengd

• Volledige metalen constructie - 5 jaar garantie
Robuust, stabiel en duurzaam

• Roestvrijstalen kom van 4,8 L
Kan tot 1 kg bloem en 12 eiwitten (medium) 
verwerken
Vaatwasbestendig om snel en gemakkelijk 
schoon te maken

• Volledig roestvrijstalen standaardaccessoires/-
toebehoren
Robuust, duurzaam en vaatwasbestendig

• Eén multifunctionele accessoirenaaf
Tover de mixer/keukenrobot om tot het 
culinaire hart van de keuken met meer 
dan 15 accessoires/toebehoren * 
Maak verse pasta, burgers, groentepasta, 
roomijs en nog veel meer
Veelzijdig en eenvoudig in gebruik

• Limited edition KitchenAid mixer/keukenrobot 
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

• Iconisch, tijdloos, elegant en mooi afgerond 
design met kantelbare kop
Maakt het mogelijk om gemakkelijk bij de 
kom te komen en ingrediënten toe te voegen
Makkelijk schoon te maken en eenvoudig in gebruik

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



KitchenAid ARTISAN 4.8 L Mixer/keukenrobot 
met kantelbare kop 5KSM180HESD

TECHNISCHE GEGEVENS 
Vermogen 300 W

Motortype
Wisselstroom met 
directe aandrijving

Uitgangsvermogen motor (pk) 0,26 pk
Spanning 220 - 240 V
Frequentie 50 / 60 HZ
Omwentelingen per minuut (snelheden van 1 tot 10) 58 tot 220 TPM
Inhoud kom 4,8 L
Materiaal romp Gegoten zink
Type snelheidsregeling Hybride elektronisch
Afmetingen product H × B × D 36 × 24 × 37 cm
Hoogte met motorkop omhoog 45 cm
Afmetingen verpakking H × B × D 46,2 x 27,94 x 44,45 cm
Afmetingen multipack H × B × D 47,63 x 29,37 x 46 cm
Nettogewicht 11,09 kg
Brutogewicht 13,73 kg
Brutogewicht multipack 14,36 kg
Multipack 1 stuk
Snoerlengte 106,7 cm
Land van oorsprong V.S.

REFERENTIES KLEUREN EAN
5KSM180HESD PASSION RED 5413184605032

MAXIMALE CAPACITEIT VOLGENS 
TYPE INGREDIËNT
Max. meel geadviseerd: 
   Bloem 
   Volkorenmeel

 
1 kg 
800 g

Taartkorst: gram meel 500 g
Eiwit 12 (medium) eieren
Slagroom 1 L
Cake 2,7 kg
Brooddeeg 
(stevig gistdeeg 
= 55% absorptie)

2 kg 
 

Aardappelpuree 3,2 kg
Koekjes 
(standaardkoekje van 5,1 cm)

108 stuks 
(9 dozijn)

STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

4,8 L kom 5K5THSBP
Gepolijst roestvrijstalen kom 
met ergonomische handgreep.
Vaatwasbestendig.

Schenkschild 5KN1PS
Eéndelig accessoire met dubbele functie 
dat spatten helpt vermijden. Dankzij de 
schenktuit kunnen ingrediënten gemakkelijk, 
zelfs tijdens het mengen, worden 
toegevoegd.
Het is gemaakt van doorzichtig plastic en 
biedt volledig zicht op de ingrediënten 
in de kom.
Niet vaatwasbestendig.

Recepten & inspiratie
Beschikbaar op het speciale KitchenAid 
digitale platform.

Draadgarde KSM5THWWSS
Voor het luchtig stijfslaan/stijfkloppen van 
eieren, eiwitten en slagroom en het maken 
van dipsauzen (zoals mayonaise).
Vervaardigd van roestvrijstalen draden 
en aluminium kop.
Vaatwasbestendig.

Platte menghaak KSM5THFBSS
Wordt gebruikt voor zware mengsels, zoals 
cakes, schuimpjes, koekjes en aardappelpuree. 
Vervaardigd uit roestvrij staal.
Vaatwasbestendig.

Kneedhaak KSM5THDHSS
Wordt gebruikt voor het mengen en kneden van 
gistdeeg, zoals brood-, pizza- en pastadeeg.
Gemaakt van roestvrij staal.
Vaatwasbestendig.


