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• Lätt foodprocessor och kompakt design
Perfekt storlek för användning varje dag i köket
Hackar snabbt ingredienserna, förbereder 
dressingar och såser och mycket mer

• Enkel hantering med en knapptryckning
Bekväm och enkel att använda

• Två hastigheter och pulsfunktion för exakt 
kontroll
För grova eller fina resultat

• BPA-fri arbetsskål på 830 ml med hällpip och 
handtag
Bekväm och diskmaskinsäker

• Rostfritt stålblad
För att hacka råa frukter, grönsaker eller nötter 
och pressa persilja, gräslök eller vitlök. 
Gör puré av kokade frukter eller grönsaker 

• Påfyllnadsöppning
Tillsätt olja eller andra vätskor gradvis under 
beredningen

KitchenAid CLASSIC 
Hackare 5KFC3516

VIT



STANDARDTILLBEHÖR

BPA-fri arbetsskål på 830 ml
Har ett låsbart blad, handtag och hällpip för 
enkel servering.
Tål maskindisk.

Lock med påfyllnadsöppning och Puls/
På-knapp
Du kan tillsätta flytande ingredienser som 
olja under tillredningen. 
Fixa goda dressingar och såser som 
majonnäs. 
Locket tål maskindisk.

Universalkniv i rostfritt stål**
Hacka råa frukter och grönsaker, nötter, 
persilja, gräslök eller vitlök för att enkelt 
tillaga dina favoritrecept.
Gör puré av kokta frukter eller grönsaker till 
barnmat eller som bas till soppor och såser. 
Du kan också göra ströbröd eller mala rått 
kött. 
Tål maskindisk.

Väljarspak för att hacka (1)/mosa (2)
Hacka, blanda och mosa med precision, 
varje dag. Perfekt för allt från att skapa en 
tjock pico de gallo till en krämig hummus 
eller en slät sås.

KitchenAid CLASSIC Hackare 5KFC3516

TEKNISK DATA 
Motoreffekt 240 W
Motor AC (växelström)
Spänning 220–240 V
Frekvens 50/60 Hz
Varv per minut (hastighet 1 till 2) 2450 till 3450* varv/min
Material i motorkroppen Plast
Mått produkt H × B × D 22,2 x 17,8 x 14,3 cm
Mått förpackning H × B × D 24,5 x 17,2 x 20,7 cm
Mått master pack H × B × D 25,3 × 36 × 21,5 cm
Nettovikt 1,26 kg
Bruttovikt 1,85 kg
Bruttovikt för master pack 4 kg
Master pack 2 enheter
Sladdens längd (sladdvinda under basenheten) 76,2 cm
Ursprungsland Kina

ARTIKELNUMMER FÄRGER EAN EAN Masterpack (två enheter)
5KFC3516EWH VIT 5413184123581 5413184123437

* Måtten kan variera upp till 20 %.
** Använd inte minifoodprocessorn för att bereda kaffebönor eller hårda kryddor som 

muskotnöt.


