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• Justerbar ratt med fem olika rostinställningar
Reglerar rostning av brödet, från 1 (lätt) till 5 
(mörk)

• Manuell lyftspak
Höjer även de minsta skivorna till en hög nivå så 
att du enkelt kan ta ur dem när rostningen är klar

• Bagel-knapp
Minskar effekten på ena sidan av värmeelementen 
med 50 %
Gör utsidan lätt brun (brödets undersida) när du 
rostar insidan (den skurna sidan)

• Extra breda (3,8 cm) fack med självcentrerande 
ställ och extra djupa rostningshål i stål
Kan hantera tjocka bagels, bröd och bakverk
Ger jämn rostning och uppvärmning av tunna eller 
tjocka bröd

• Hölje tillverkat helt i metall och temperaturvred 
i krom
Gör den här brödrosten hållbar med enastående 
stil

KitchenAid CLASSIC
Brödrost med två fack 5KMT2115

SVARTVIT



KitchenAid CLASSIC Brödrost med två fack, 5KMT2115 

TEKNISK DATA 
Motoreffekt 924-1 100 W 
Spänning 220–240 V
Frekvens 50/60 Hz
Material, enhet Helt i metall
Mått produkt H × B × D 21 × 28,6 × 18,4 cm
Mått förpackning  H × B × D 26 x 34,9 x 25,4 cm
Mått master pack H × B × D 27,9 × 36,8 × 52 cm
Nettovikt 1,8 kg
Bruttovikt 2,3 kg
Bruttovikt för master pack 5,4 kg
Master pack 2 enheter
Sladdlängd (förvaring under basen) 104 cm
Ursprungsland Kina

Löstagbart smultråg Ja (endast handtvätt)
Kromknappar Lyser med blått sken när den används
Bagel-knapp Ja (för rostning på ena sidan)
Knappen Avbryt Ja

ARTIKELNUMMER FÄRGER EAN EAN FÖR MASTER PACK  
(2 ENHETER)

5KMT2115EWH VIT 5413184400422 5413184400484
5KMT2115EOB SVART 5413184400453 5413184400514

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING EAN EAN MASTER PACK
KTSR1 SMÖRGÅSHÅLLARE 5413184170127 5413184170981 (per 20)
5 KTBW22 BULLVÄRMARE 5413184121914 5413184121921 (per 20)



KitchenAid CLASSIC Brödrost med två fack, 5KMT2115 

STANDARDTILLBEHÖR/EGENSKAPER

Extra breda fack med automatiskt 
självcentrerande ställ
Extra breda fack för att enkelt rosta bröd, 
bagels och engelska muffins på upp till 2,8 cm. 
Självcentrerande ställ gör att både tunna och 
tjocka brödskivor blir jämnt uppvärmda.

Reglage
Lättanvända reglage med snabbvalsknappar så att 
du snabbt kan välja önskade inställningar.
-  Justerbar ratt: För exakt inställning av önskad 
rostnivå. 

-  Bagel-funktion: Säkerställer optimal värme och 
tid för bästa resultat. Uppvärmningselementen 
justeras så att det blir lättare att rosta insidan av 
en skuren bagel utan att utsidan bränns.

-  Knappen Avbryt: För att stoppa en 
rostningscykel som redan pågår.

-  Manuell lyftspak: Tryck nedåt för att sänka 
brödet och starta rostningscykeln. När rostningen 
är klar lyfts brödet upp ovanför brödrosten så att 
det blir lätt att ta bort.

Löstagbart smultråg
Det löstagbara smultråget skjuts ut för snabb 
borttagning av smulor. 
Endast handdisk.

EXTRA TILLBEHÖR

Smörgåshållare 5KTSR1
Är ett praktiskt sätt att rosta färska, varma 
smörgåsar (crobque-monsieur) gjorda med tunt 
skivat kött och ost. Den gångjärnsförsedda 
designen öppnas helt för att göra det enkelt 
att lägga i och ta ut smörgåsar. Den ser till att 
brödskivorna sitter ihop och att osten inte tar slut. 
Tillverkad i rostfritt stål.

Bullvärmare 5KTBW22
Värm upp brödet och frallorna och håll dem varma 
ovanpå brödrosten.
Tillverkad i rostfritt stål.


