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• Exakt skärsystem:

- Externt justerbar skärskiva – 
den första någonsin

 Lätt att justera; skär från tjockt till tunt

- Tre-i-ett: extrabrett inmatningsrör
 Alla storlekar av livsmedel passar, både 

för horisontal och vertikal bearbetning.

- Unikt designade vassa knivar och två 
optimerade låga och höga hastigheter

 Noggrann, exakt skivning för mjuka eller 
hårda livsmedel.

• Halksäker bas och behagligt utformat 
sidohandtag

 Hållbar och tydlig sikt.

• 3,1 L BPA-fria arbetsskål 
 Smidiga och perfekta för allehanda former 

av matberedning.

• Lock och blad med en ultratät silikontätning 
 Hjälper till att förhindra kladd och ser till att 

vätska eller mjöl inte spiller ut.



KitchenAid CLASSIC Matberedare 3,1 L 5KFP1325

TEKNISKA DATA 

Motoreffekt 300 W
Motor DC (likström) 
Spänning 220 - 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Varv per minut (hastighet 1 - 2) 900 to 1750
Material i motorkroppen Plast
Mått produkt H × L × D 41,5 × 28 × 26 cm
Mått förpackning H × L × D 50 × 29 × 32 cm
Mått master pack H × L × D 51 x 30 x 33,5 cm
Nettovikt (produkt med tillbehör) 5,5 kg
Bruttovikt (alla delar) 6,45 kg
Bruttovikt master pack 7,2 kg
Master pack 1 enhet
Längd på strömsladd 91,4 cm
Ursprungsland Kina
Tryckt kokbok Nej

ARTIKELNUMMER FÄRGER EAN
5KFP1325EWH VIT 5413184160067
 

Externt justerbar skärskiva
Med den här skärskivans mikroräfflade kniv får 
du perfekta skivor. Ändra tjockleken direkt med 
den externa spaken.

Vändbar rivskiva
Du kan välja att grov- eller finriva alla typer 
av grönsaker och ostar.

STANDARDTILLBEHÖR

1 BPA-fria plastskål
Kapacitet: 3,1 L

Extrabred påmatare/inmatningsrör 
i tre storlekar
De tre rören (stort, medelstort och litet) 
ryms i varandra.

Universalskärkniv i rostfritt stål
Knivblad med många användningsområden 
som hackar, maler, blandar, mixar och 
emulgerar på några få sekunder. Blad med 
ultratät silikontätning som förhindrar läckage. 


