
KitchenAid Design Broodrooster  
met 1 lange sleuf (2 sneden)
5KMT3115

 • Maak elke dag een buitengewoon ontbijt
Maak met de Design Collection van KitchenAid 
van de belangrijkste maaltijd meer dan koffie met 
brood en boter

 • Extra lange en extra brede sleuf
De flexibiliteit om heel verschillende soorten 
brood te roosteren zonder de grootte van de 
sneetjes aan te passen
Perfect voor alle soorten brood, ook voor 
zelfgebakken ambachtelijk brood

 • Hoge lifthendel
Garandeert het gemakkelijk bereiken van kleine 
stukjes brood

 • Ontdooifunctie
Ontdooit zachtjes bevroren brood en roostert in 
enkele minuten perfect

 • Functie voor bagels
Vermindert het vermogen aan één kant van de 
verwarmingselementen met 50%
Daardoor wordt de onderkant van de bagel 
geleidelijk bruin terwijl de gesneden kant wordt 
geroosterd

 • Functie om wat langer te roosteren  
(één kant donkerder)
Rooster “wat langer” met uw favoriete instellingen 
door gewoon een knop in te drukken

 • Functie om opnieuw op te warmen
Warm toast snel in minder dan een minuut weer op

 • Snoerwikkel
Om het stroomsnoer eenvoudig op te bergen in 
de bodem van de broodrooster

AMANDELWIT KEIZERROOD
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KitchenAid Design Broodrooster met 1 lange sleuf (2 sneden)  
5KMT3115
TECHNISCHE GEGEVENS
Wattage 900 W
Spanning 220 - 240 V
Frequentie 50 - 60 Hz
Sleufbreedte 38 mm
Sleuflengte 26 cm
Aantal sleuven 1
Romp materiaal Plastic
Snoerlengte 94 cm
Afmetingen product H x B x D 20 x 14 x 40 cm
Afmetingen verpakking H x B x D 26 x 19 x 45 cm
Afmetingen multipack H x B x D 28 x 40 x 47 cm
Nettogewicht 1,85 kg
Brutogewicht 2,97 kg
Multipack 2 stuks
Land van oorsprong China

Verwijderbaar kruimelbakje Ja
4 speciale functies Bagel, ontdooien, wat langer, opnieuw opwarmen
Annuleerfunctie Ja
Extra lift Ja

REFERENTIE KLEUREN EAN EAN MULTIPACK
5KMT3115EAC AMANDELWIT 5413184901318 5413184901394
5KMT3115EER KEIZERROOD 5413184901332 5413184901417


