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• 3 verwisselbare roestvrijstalen messen  
U schakelt snel en gemakkelijk tussen 
verschillende soorten messen en voert 
op die manier probleemloos de meest 
uiteenlopende taken uit: van ijs fijnmalen tot 
bereid vlees fijnhakken of melk opschuimen.

• Krachtige gelijkstroommotor met 5 standen 
Voor geruisloze werking, uitzonderlijke sturings
mogelijkheden en een lange levensduur.

• Metalen constructie met zachte handgreep 
Duurzame en uiterst comfortabele bediening.

• 2 verwisselbare roestvrijstalen mixstaven 
(20 en 33 cm) met draaivergrendeling 
Voor het moeiteloos mixen, mengen en 
hakken van alle ingrediënten, zelfs in diepe 
pannen, mengkommen of mengbekers.

• 1 L BPA-vrije mengbeker met merktekens 
en antispetterdeksel 
Beperk de noodzaak van meerdere maatbekers of 
kommen. Gemakkelijk: één mengbeker voor het 
bereiden, opdienen en bewaren van gerechten.

• Gepatenteerde afneembare panbeschermer 
Kan snel en eenvoudig aan het mes worden 
bevestigd om krassen in pannen te voorkomen.

• Hakselhulpstuk bestaande uit een kom, 
mes en adapter 
Om culinaire hoogstandjes te produceren.

• Handige opbergdoos 
Makkelijk en veilig.

KeizerrOOD rOestVrij 
stAAl

Onyx zwArt AMAnDelwit

KitchenAid 
Staafmixer met 5 snelheden 5KHB2571



Mengbeker van 1 liter met merktekens 
Met handige handgreep 
en antispetterdeksel.

Draadgarde
ideaal voor het verwerken van kleine 
hoeveelheden (bestaat uit een kom, 
een mes en een adapter).

Draadgarde - chroom
Gebruikt om te kloppen, emulgeren 
en luchtig te maken.

Opbergdoos
Hierin bewaart en beschermt 
u accessoires/toebehoren.

STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

S-vormig mes
Gebruikt voor het mengen, 
fijnmalen en pureren. 
roestvrij staal.

Stervormig mes
Gebruikt om fijn te hakken en te snijden.
roestvrij staal.

Opschuimer/Klopper
Gebruikt voor het opschuimen van melk 
en het mixen van beslag.
roestvrij staal.

2 mixstaven
20 cm en 33 cm

1 panbeschermer
Beschermt uw kookpannen tijdens 
het gebruik van de mixer.

3 mesbeschermers
Beschermt de verwisselbare messen 
als ze niet gebruikt worden.

TECHNISCHE GEGEVENS 
wattage 180 w
Motor Gelijkstroom
Voedingsspanning 220  240 V
Frequentie 50/60 Hz
Omwenteling per minuut (snelheid 1 tot 5) Messen 6100 tot 11000

Hakselhulpstuk 610 tot 1100
Draadgarde 1020 tot 1830

Materiaal motorbehuizing metaal
lengte van het netsnoer 152,4 cm
Afmetingen product H × B × D 39,7 × 6,5 × 6,5 cm
Afmetingen verpakking H × B × D 47,5 × 43,5 × 14,5 cm
Multipack 2 eenheden
Afmetingen multipack H x B x D 48,8 x 44,2 x 29,2 cm
nettogewicht 3,5 kg
Brutogewicht 4 kg
 

KLEUREN EN REFERENTIES
ref. Kleur eAnCode eAnCode Multipack (2 eenheden)
5KHB2571eer KeizerrOOD 5413184170301 5413184170387
5KHB2571eOB Onyx zwArt 5413184170325 5413184170400
5KHB2571eAC AMAnDelwit 5413184170349 5413184170424
5KHB2571esx rOestVrij stAAl 5413184170363 5413184170448

KitchenAid Staafmixer met 5 snelheden 5KHB2571


