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•	 Dvoufázová	technologie	pomalého	odšťavňování	
s nožem	z	nerezové	oceli	pro	krájení	surovin	před	
odšťavňováním a se šnekovým systémem
Pro získání maximálního množství šťávy s menším 
množstvím přípravné práce a vytvořené pěny

•	 Extra	široká	násypka	s	přítlačným	nástavcem	
2 v 1 a násypným zásobníkem
Je vhodná pro různé velikosti měkkého i tvrdého 
ovoce a zeleniny či listové zeleniny a není nutné tolik 
předchozího krájení

•	 Tři	typy	drtě:	nízký	obsah	drtě,	vysoký	obsah	drtě	
a šťáva/džem
Výběr typu drti pro širokou škálu specialit, jako jsou 
jemné bylinné a zeleninové šťávy, pikantní coulis, 
hustá ovocná pyré a sladké džemy

•	 Jednoduše	se	připojuje	ke	kuchyňskému	robotu	
s kompaktním	designem	
Objevte nekonečné možnosti pro každodenní použití, 
se snadným skladováním

•	 Spouštěcí	ventil
Umožňuje ovládání toku šťávy mezi jednotlivými dávkami

www.kitchenaid.euwww.kitchenaid.cz



TECHNICKÉ	ÚDAJE	
Barva stříbrná
Materiál konstrukce Tritan/ABS
Materiál mísy odšťavňovače nejmodernější krystalický plast bez BPA
Rozměry výrobku V × Š × H 29,5 x 17,8 x 24,6 cm
Rozměry balení V × Š × H 23,9 x 33,8 x 32,3 cm
Rozměry balení Masterpack V × Š × H 24,9 x 65,3 x 34,8 cm
Hmotnost výrobku (všechny doplňky jsou v ceně) 3,3 kg
Hmotnost výrobku 2,2 kg
Hmotnost včetně balení 3,8 kg 
Hmotnost včetně balení Masterpack 8,2 kg
Masterpack 2 kusy
Země původu Čína

REFERENCE	 POPIS		 EAN	 EAN	pro	Masterpack	(2	kusy)
5KSM1JA Doplněk k odšťavňovači 5413184000745 5413184000752

Doplňkové příslušenství pro kuchyňský robot KitchenAid
Nízkootáčkový odšťavňovač s maximální extrakcí šťávy či pyré 
5KSM1JA*

STANDARDNÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široká	násypka	a	přítlačný	
nástavec 2 v 1
Pro širokou škálu ovoce a zeleniny.

Mísa	odšťavňovače	bez	BPA
Je vhodná pro různé hustoty.

Nádoba na drť
Umisťuje se pod vyústění drtě.

Nádoba	na	šťávu	o	objemu	1 L	
Umisťuje se pod vyústění šťávy.

Sestava	šneku/nože
Obsahuje krájecí nůž z nerezové oceli.
Umisťuje se do jednoho ze sítek.
Plastový šnek a nůž z leštěné nerezové oceli.

Stírací	koš	na	sítko/mísu	odšťavňovače
Neustále stírá sítko v míse odšťavňovače během 
provozu a odšťavňuje bez ucpávání.
Červené stírací lišty jsou vyrobeny z elastické gumy.

Sítko	na	nízký	obsah	drtě	
Ponechává méně drti pro řidší šťávu.
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.

Sítko	na	vysoký	obsah	drtě	
Ponechává více drti pro hustší šťávu.
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.

Sítko	na	šťávu/džem	
K výrobě šťáv a džemů.
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.

Krabička	na	uložení	sítek
Plastová nádoba s průhledným víkem ke skladování 
až 2 různých sítek.

Kartáček	na	čištění	
K vyčištění jakékoliv zaseknuté suroviny nebo zbytku 
v sítkách.

* K dispozici od srpna 2014 
Nehodí se na profesionální kuchyňský robot se zvedací mísou, model 5KSM7990X

Počet	otáček	za	minutu	(nastavení	kontroly	rychlosti)	pro	použití	na	kuchyňských	robotech	se	sklopnou	hlavou	a	zvedací	mísou	
Tolerance +/- 10%

Míchání 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kuchyňský robot se sklopnou hlavou o objemu 4,8 L 25 39 - 56 - 74 - 93 - 105
Kuchyňský robot se zvedací mísou o objemu 6,9 L 20 25 37 46 55 65 72 82 93 100


