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Artisan Stand Mikser Aksesuarlar

“Damak tadı; yaratıcılık, bilgi, uyum duygusu ve doğru 
aletlerin bir karışımıyla elde edilir.” Yemek pişirmek bir süreç 
olduğundan, Artisan Mikseri geniş çeşitlilikteki aksesuarların 
ve ek parçaların kolayca takılmasına ve hemen kullanılmasına 
izin veren (zaten tam amacı da budur) yeri doldurulamaz 
bir “mutfak aletine” dönüştürdük. Artisan Stand Mikser 
Aksesuarları bir yandan iş yükünüzü azaltırken diğer 
taraftan yemek pişirme mükemmelliğini artırır. 
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Artisan Açılır Kafalı Stand Mikser

Stand mikserin benzersiz ve ikonik tasarımı onu ellerinizin, hayalinizin ve becerinizin 
bir uzantısı yapıyor. Çok yönlülüğü ve esnekliğiyle beraber, her zaman gerçekten 
özel bir şeyler yaratmanız konusunda size ilham verip yardım edebilir. Arzu edilen 
ışıl ışıl renklerde sunulan açılır kafalı bu stand mikser tüm değişen ihtiyaçlarınıza 
ve zevkinize uyum sağlayacak.
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Artisan Kaldırılabilir Kaplı Stand Mikser 

Daha büyük kap, gelişmiş performans, daha güçlü motor. 
Yaptığı her işte daha fazlasını arzulayan profesyoneller için. Daha mükellef eğlence 
isteyenler için. Daha da fazlasını yaratmak üzere parmak uçlarında gücü isteyenler için. 
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Fırında Pişirme ve Hamur İşi Aksesuarları 
Çırpma Teli, Hamur Çengeli ve Düz Çırpıcılar

Sanat becerilerinizi hiçbir şey kendi ekmeğinizi pişirmekten ve kendi hamur işinizi 
yaratmaktan daha fazla gösteremez. Burada kestirme bir yol ya da hataları örtmenin 
çaresi yoktur. Her şey ayrıntıda biter.

Lezzetli bir tatlı bir çok gastronomi deneyiminin zirvesidir. Bu işte ancak mutfaktaki 
usta işleriniz için kabul edilmiş bir Usta Aleti olan Artisan Stand Mikser gibi doğru 
aletleriniz varsa başarılı olabilirsiniz.

KitchenAid size tekrar ve tekrar güvenilir sonucu garanti eden yeni esnek kenarlı 
çırpıcı ile birlikte bir dizi karıştırma aleti tasarladı.

9



10



Çırpma Teli K45WW

Açılır kafalı tüm stand mikserlerde bulunan standart aksesuar. 

Yumurtalara, yumurta akına, şekerli kremaya ve akışkan malzemelere 
(mayonez gibi) hava eklemek için kullanılır. 

Paslanmaz çelikten (teller) ve alüminyumdan (kafa) mamuldür.
Bulaşık makinesinde yıkanamaz.
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Eliptik 11-Çırpma Teli 5K7EW

Kaldırılabilir kaplı tüm stand mikserlerde bulunan standart aksesuar.

Paslanmaz çelik 11 telli Çırpma Teli, kabın olabildiğince fazla kısmının 
işlenebilmesini sağlayarak büyük miktarda yiyeceğin küçük miktardakiler 
kadar kolayca çırpılabilmesini sağlayan eliptik bir tasarıma sahiptir.

En iyi çırpma sonucunu elde etmek için tam doğru şekil ve büyüklüktedir.

Paslanmaz çelik.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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Hamur çengeli K45DH

Açılır kafalı tüm stand mikserlerde bulunan standart aksesuar. 

Ekmek, pizza hamuru ve makarna hamuru gibi mayalama hamurlarını 
karıştırmak ve yoğurmak için kullanılır.

Alüminyumdan mamuldür ve yapışmaz naylonla kaplanmıştır.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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Powerknead spiral hamur çengeli 5K7SDH

Tüm Artisan kaldırılabilir kaplı stand mikserlerde bulunan 
standart aksesuar. 

Ekmek, pizza hamuru ve makarna hamuru gibi mayalama 
hamurlarını karıştırmak ve yoğurmak için kullanılır.

Paslanmaz Çelik.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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Artisan Düz Çırpıcı K5THCB

Açılır kafalı tüm Artisan stand mikserlerde bulunan standart aksesuar.

Normal veya kekler, çerezler, püre ve dondurma gibi ağır karışımlar 
için kullanılır.

Alüminyumdan mamuldür ve yapışmaz naylonla kaplanmıştır.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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Artisan Düz Çırpıcı 5K7SFB

Tüm Artisan kaldırılabilir kaplı stand mikserlerde bulunan 
standart aksesuar. 

Normal veya kekler, çerezler, püre ve dondurma gibi ağır 
karışımlar için kullanılır.

Paslanmaz çelik.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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Esnek Kenarlı Çırpıcı 5KFE5T

İsteğe Bağlı Aksesuar

Normal veya kekler, çerezler, püre ve dondurma gibi ağır 
karışımlar için kullanılır.
Esnek kenar tasarımı, motor durdurulmadan ve spatula 
kullanılmadan daha hızlı karıştırmayı garanti eder.

Silikon yan kısımlı, kaplanmış metal.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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Esnek Kenarlı Çırpıcı 5KFE7T

Kaldırılabilir kaplı tüm 6,9L stand mikserlere uyan isteğe bağlı aksesuar.

Normal veya kekler, çerezler, püre ve dondurma gibi ağır karışımlar 
için kullanılır.
Esnek kenar tasarımı, motor durdurulmadan ve spatula kullanılmadan 
daha hızlı karıştırmayı garanti eder.

Silikon yan kısımlı, kaplanmış metal.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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Et Aksesuarları  
Gıda Öğütücü ve Sosis Yapma Makinesi

Etin doğru kısmını seçmeye ne kadar özen gösteriyorsunuz?  
Seçilerek kesilmiş bir et özellikle kıyma haline getirilecekse özel bir dikkat gerektirir. 
Liflerin hassas yapısının korunması esastır. Kıyma işlemi çok hızlı ya da çok ince 
olursa etin suyu ve yapısı kaybolabilir.

Normal bir gıda işleme eylemi gibi görünen iş, aslında hassas bir işlemdir. KitchenAid; 
lezzetli burgerlerinizi, somunlarınızı ya da sosislerinizi yapmada başarıya ulaşabilmeniz 
amacıyla Et Aksesuar Kitini tasarlarken gereken özeni gösterdi.
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Gıda öğütücü 5FGA

İsteğe Bağlı Aksesuar

Et, balık, sebze, kurutulmuş ekmek, kuruyemiş, sert etli meyveler 
ve peynirin kıyılması ve öğütülmesi için kullanılır. En iyi işleme için 
et çok soğuk, hatta kısmen donmuş olmalıdır.

2 taraflı 4 bıçaklı kendinden bileylenir paslanmaz çelik bıçakla, 
kaba ve ince paslanmaz çelik öğütme kalıpları ve yiyecek sıkıştırıcı 
ile donatılmıştır.

Büyük kapasiteli gıda tepsisi isteğe bağlıdır (5FT).
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Sosis yapma makinesi 5SSA

İsteğe Bağlı Aksesuar

5FGA (gıda öğütücü) ile beraber kullanılmalıdır! 
Pek çok farklı çeşitte sosis yapmak için kullanılır.

Aşağıdakilerle beraber sunulur: 2 sosis çıkarma tüpü (10 mm ve 16 mm).
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Sebze ve Meyve Aksesuarları 
Sebze ve Meyve Süzgeci, Rotorlu Sebze Doğrayıcı ve 
Parçalayıcı, İsteğe Bağlı Tamburlar ve Narenciye Sıkacağı

Vejetaryen olun-olmayın sebzeler ve meyveler gastronomi diyetinizin bir parçasıdır. 
Sağlığınızı göz önünde bulundurduğunuzda sebzelerin ve meyvelerin bir gereksinim 
olduğunu bilirsiniz. Sebzelerin ve meyvelerin kesilmesi ve dilimlenmesi bir çok 
hazırlığın en zaman alıcı kısmını oluşturabilir. Her bir yemek, özel kesme ve 
dilimleme gerektirir ve her birinin kendine has adı vardır. Kesme ve dilimlemenin 
kalitesi ve kıvamı bir yemeğin başarısı için kritik önemde olabilir. 

KitchenAid'in, sağlıklı sebze ve meyvelerinizi hazırlarken hayatınızı çok daha 
kolaylaştıracak Artisan Stand Mikser için bir dizi aksesuar tasarladığını duymaktan 
mutluluk duyacaksınız.
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Sebze ve meyve süzgeci 5FVSP

İsteğe Bağlı Aksesuar

5FGA (gıda öğütücü) ile beraber kullanılmalıdır! 
Marmelat, püre, elma sosu, soslar ve bebek maması gibi gıdaları 
hazırlamak için yumuşak meyveleri ve pişmiş sebzeleri işlemek/püre 
haline getirmek amacıyla gıda öğütücüye bir süzgeç koni, süzgeç 
tepsisi ve sıçrama siperi takılır. 

Yiyeceği püre halinde süzer ve çekirdekleri, sapları ya da kabukları 
ayırır. Böylece besleme gözüne herhangi bir ürünü koymadan önce 
kabuğunu soymanız ya da çekirdeğini çıkarmanız gerekmez.

35



36



Rotorlu sebze doğrayıcı ve parçalayıcı MVSA

İsteğe Bağlı Aksesuar

Kökleri ve ham yeşil sebzeleri, patatesleri, soğanları, peyniri, pek çok meyveyi 
ve yiyeceklerin üzerine serpiştirmek için kuruyemiş ve çikolatayı doğrayıp 
parçalamak için kullanılır.

Orta boy ve kaba parçalama tamburları ve dilimleme tamburu ile sunulur. 
Tamburlar paslanmaz çeliktendir.
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İsteğe bağlı tamburlar EMVSC

İsteğe Bağlı Aksesuar

MVSA ile kullanmak için üç adet ekstra tambur.
Şunlarla donatılmıştır: patates tamburu, soyma (Jülyen) tamburu 
ve ince doğrama tamburu.

Tamburlar paslanmaz çeliktendir.
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Narenciye Sıkacağı 5JE

İsteğe Bağlı Aksesuar

Taze meyve suyu elde etmek için. 
Tüm narenciyenin suyunu sıkar. Posasını ayırır.
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Omnifood Aksesuar Kiti FPPC  
Meyve Öğütücü, Sebze ve Meyve Süzgeci 
ve Rotorlu Sebze Doğrayıcı ve Parçalayıcı

Bir Artisan Stand Miksere sahip arzulu bir sanatkar olarak KitchenAid Yemek 
Kitabının tariflerini keşfetmek isteyeceksiniz. Mikserin önündeki göbek, Artisan 
mikserinizde çok daha fazla pişirme eğlencesi ve lezzeti olduğunun işaretçisidir. 
Artisan Mikserinizin sadece karıştırmaktan çok daha fazlasını yaptığı açıktır. 
Gerçek bir çalışma arkadaşınızdır. Yemek pişirme cennetine ilk adımını atmak 
isteyen herkes için OmniFood Aksesuar Kiti iyi bir başlangıç ve devam eden 
tercihtir. Bu aletin mevcut gıda işleme tekniklerinin çoğunu kapsadığını 
göreceksiniz. KitchenAid bu kiti sürekli kullanılması için tasarladı; dolayısıyla, 
bir kere alır ve çok uzun süre kullanırsınız. Tüketici pazarında en yüksek gıda 
işleme kalitesi için dayanıklı bir yatırım.

İçerik hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen sayfa 29, 35 ve 37'ye bakın.
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Yaz Aksesuarı 
Dondurma Yapma Makinesi 

Sıcak bir yaz gündüzünde ya da gecesinde doldurmadan ya da şerbetten daha 
serinletici ne olabilir? İtalyanlar dondurma ve şerbet yapımını bir sanata dönüştürdü. 
Taze ev yapımı dondurma ya da şerbetin aroması hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. 
Kendisini ve misafirlerini şımartmayı seven sanatkarlara kesinlikle bir ödüldür. 
KitchenAid, mikserinizi bir İtalyan “Roma dondurmacısı” ve “şerbetçisine” dönüştürecek 
tek bir aksesuar tasarladı. Bu Dondurma Makinesiyle arkadaşlarınızı kıskandıracaksınız.
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Dondurma yapma makinesi 5KICA0WH

İsteğe Bağlı Aksesuar
(Yalnız tüm Avrupa stand mikserlerinde kullanılır)

20-30 dakika içerisinde 1,9L'ye kadar sabit yumuşaklıkta dondurma, 
şerbet veya dondurulmuş tatlı üretebilir. 

Bu yenilikçi dondurma kabının iki duvarı içindeki sıvı, karıştırma 
işlemi boyunca yapılan dondurma işlemi sırasında bile sorunsuz 
akışı temin eder. 

Dondurma kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir! 
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Makarna Aksesuarları 
Makarna Hamuru Açma ve Kesme Seti, Ravioli Yapma 
Makinesi, Makarna Makinesi ve Makarna Kurutma Rafı

İtalyanlar çiçek, su ve yumurtayı şaşırtıcı çeşitlilikte lezzetli makarnaya dönüştürmenin 
ustasıdır. Ancak. Bu kadar basit bir şey titizlik gerektirebilir. Her bir makarna türünün 
kendi kıvamı vardır. Kendine has şekli, tarzı ve dokusu vardır. Ne çok kalın, ne de çok 
ince olmalıdır. İtalyan tarzı makarna yaptığınızda hata payı çok azdır. KitchenAid, 
Artisan Stand Mikseri için mikserinizi kompakt bir İtalyan makarna fabrikasına 
dönüştürecek aksesuarlar tasarladı.
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Makarna hamuru açma ve kesme seti 5KPRA

İsteğe Bağlı Aksesuar

Dayanıklı paslanmaz çelikten mamul 3 parçalı set: 140 mm'ye kadar 
genişlikte makarna hamurları yapmak için özel açma seti ve taze 
tagliatelle ya da spaghetti yapmak için 2 kesici. 
Makarna Hamuru açma ve kesici seti gücünü stand mikserden alarak 
her iki eli makarna yapmada kullanmaya imkan tanır. 

Makarna hamuru yoğurmak ve düzleştirmek için 1 ya da 2 düşük 
ayarına getirilen Makarna Açma Seti aracılığıyla açılır. 3 ile 8 arasındaki 
daha yüksek ayarlarda Makarna Açma seti yumurta noodle'ları için 
kalın, lazanya noodle'ları için orta ve linguini makarnası için ince olarak 
geniş bir kullanım yelpazesinde hamuru düzleştirir.

YENİ: Makarna Hamuru Açma Seti (ref. 5KPSA) artık ayrıca satın 
alınabilir. Makarna açma setini oluşan makarna hamurlarını yoğurmak 
ve mükemmel şekilde düzleştirmek için kullanın.
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Ravioli yapma makinesi 5KRAV 

İsteğe Bağlı Aksesuar

5KPRA seti makarna hamuru açma ve kesme makinesinin bir 
aksesuarıdır. 3 geniş ravioli sırası üretir. Oyuklu açma setleri büyük 
cepler oluşturur ve ravioliyi sıkıp yapıştırır. 

En sevdiğiniz makarnaları en leziz iç malzemeyle doldurmak içindir. 
Besleme gözü et, peynir ya da ıspanak gibi dolgu malzemesini makarna 
hamurları arasına besler ve özel tasarlanmış açma setleri sıra dışı ravioli 
için büyük ceplerin içine dolguyu koyup ağzını yapıştırır. 

Dayanıklı krom kaplı metalden mamuldür.
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Makarna makinesi 5KPEXTA

İsteğe Bağlı Aksesuar

Bu makarna makinesi, evde taze makarna yapmanın en kolay yolunu 
sunar. Makarna makinesi kombine aletler, tamamlayıcı saklama 
çantası, temizleme fırçası ve farklı uzunluklarda, genişliklerde 
ve şekillerde makarna yapmak için 6'lı bir kalıp setiyle sunulur.

Her plaka metal bir çerçeveden ve iki plastik ek parçadan oluşmaktadır.
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Makarna kurutma rafı 5KPDR

İsteğe Bağlı Aksesuar

Taban ayaklarını açtıktan sonra çapraz dirsekli spiraldeki kolları açarak 
toplam 3 metreye kadar (her bir kolda 20,32 cm olmak üzere) kurutma 
rafı alanı elde edebilirsiniz.

Pasta makinenizin kesme ünitelerinden çıkan tagliatelle ya da 
spaghetti parçalarını almak için orta kısımdaki direkte kolayca 
saklanan çubuğu kullanın. Ardından, taze makarnayı kuruması için 
rafın üzerine yerleştirin. Raf tezgahta fazla yer kaplamaz ve hızlı, 
eşit kurutma elde edilmesine yardımcı olur.
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Kaplar 
4,8L Artisan Kap, 6,9L Kap, 4,3L Klasik Kap, 3L Kap, 
4,8L Cam Kap ve 4,8L Buzlu Cam Kap

Karıştırma, çırpma, karma, katlama. Çok sayıda kap olmadan tüm bu işlemleri nasıl 
yapmayı umabilirsiniz? Sadece tek bir çeşit aleti olmayan tüm gerçek sanatkarlar 
gibi ve yemek pişirmek sizin için gerçek bir tutkuysa, ama aynı zamanda verimli ve 
düzenli olmak istiyorsanız harika eserlerinizi yaratırken aynı kabı sürekli temizleyip 
durmakla vakit geçirmek yerine yemek pişirmenin lezzetini yaşamak istiyorsanız tek 
yapmanız gereken iyi donanımlı olmaktır. Yavaşlama yok, komplikasyon çok az.  
Tutkulu bir aşçı ve lezzetli tat avcısıysanız hiçbir zaman yeterli kabınız olmaz. 
KitchenAid her bir kullanım için hayatınızı heyecanlı kılan ve yemek pişirmeyi 
çok daha kolaylaştırarak heyecanlı hale getiren bir dizi kap tasarlamıştır.
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4,8L Artisan Kap 5K5THSBP

Açılır kafalı tüm Artisan stand mikserlerde bulunan standart aksesuar. 

Ergonomik saplı, polisajlı paslanmaz çelik kap.
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6,9L Kap 5KR7SB

Tüm Artisan kaldırılabilir kaplı stand mikserlerde bulunan 
standart aksesuar. 

3,6 kg ezilmiş patatesi, 8 adet 450 g ekmek somununu ve 
hatta 16 dilim pizzayı kolayca işleyebilen yüksek parlaklıkta 
paslanmaz çelik 6,9L Kap.
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4,3L Kap 5K45SBWH ve 3L Kap 5KB3SS

İsteğe bağlı açılır kafalı stand mikser aksesuarları.

Standart 4,8L kabın yardımcı aparatıdır ve daha 
az miktarların karıştırılmasında kullanılır.

4,3L kabın sapı vardır, ama 3L kabın yoktur.
Her iki kap da polisajlı paslanmaz çelikten mamuldür.
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4,8L Cam Kap 5K5GB

İsteğe bağlı açılır kafalı stand mikser aksesuarı. 

Dayanıklı sağlam camdan yapılmıştır. Kolay okunur malzeme miktarı 
işaretleri, kabın yan kısımlarında içe doğru işlenmiştir.

Pizza kabukları ve yufkaları gibi hamuru korurken kabın üzerine silikon 
kapak kapatılabilir. Aynı zamanda, stand mikser kullanılmadığında 
kabın temiz kalmasına yardım eder. Kalıplı dökme ağzı, dökülme 
ve damlamaları en aza indirerek pasta hamurunun 
dökülmesini kolaylaştırır.

Özel kap tabanı kabın stand miksere sabitlenmesini sağlar. 
Karıştırma kabı bulaşık makinesine, dondurucuya ve 
mikrodalgaya konulabilir.
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4,8L Buzlu Cam Kap 5K5GBF

İsteğe bağlı açılır kafalı stand mikser aksesuarı. 

Dayanıklı sağlam camdan yapılmıştır.

Kolay okunur malzeme miktarı işaretleri, kabın yan kısımlarında içe 
doğru işlenmiştir. Karıştırma kabı bulaşık makinesine, dondurucuya 
ve mikrodalgaya konulabilir. 

Silikon kapakla sunulur.
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Tane değirmeni 5KGM

İsteğe Bağlı Aksesuar

Buğday, yulaf, pirinç, mısır, arpa, kara buğday, darı ve diğer yağlı 
olmayan az nemli mahsullerin öğütülmesi içindir. Undan sert kabuklu 
tanelere kadar her şeyi öğütecek biçimde ayarlanabilir.

Tamamı metaldir.

İsteğe Bağlı Diğer Aksesuarlar

73



Boşaltma siperi 5KN1PS*

İsteğe bağlı açılır kafalı stand 
mikser aksesuarı. 

Sıçramayı önleyen tek parça, çift kullanımlı aksesuar. Dökme ağzı, karıştırma 
sırasında sorunsuz bir şekilde malzeme ekleyebilmenizi sağlar. Şeffaf Lexandan 
mamuldür ve kaptaki tüm malzemelerin tamamen görünebilmesine imkân verir.
Bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Boşaltma siperi 5K7PS**

İsteğe bağlı 6,9L kaldırılabilir kaplı 
stand mikser aksesuarı. 

*  Açılır kafalı stand mikserlerle 5KSM150PS verilen standart aksesuar. Cam kap 5K5GB ve uzlu cam kap 5K5GBF hariç tüm kaplara uyar.
** Tüm Artisan kaldırılabilir kaplı stand mikserlerde bulunan standart aksesuar.
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Mikser Örtüsü KMCC1WH

İsteğe Bağlı Aksesuar.

%100 pamuk polyester bu yıkanabilir 
örtü, mikseri toz ve gresten korur. 
Yemek tarif kitapları, mutfak küçük 
aletleri ve diğer eşyalar için kullanışlı 
bir dış cebi vardır.

Plastik Kapak KBC90N

İsteğe bağlı açılır kafalı stand 
mikser aksesuarı. 

Sızdırmaz kap kapağı.
Aşağıdaki kaplara uyar: Artisan 4,8L 
kap (5K5THSBP), 4,3L kap 
(5K45SBWH) ve 3L kap (5KB3SS).
İkişer paketlenmiştir.
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Teknik Veriler 
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Referans Brüt ağırlık
kg

Boyutlar hediye kutusu
Y x G x D

EAN-kodu Önerilen Hız

5FGA 1,2 20 x 21,5 x 11 cm 54 13184 400309 Hız 4 
5FVSP 0,7 16,5 x 26 x 9,5 cm 54 13184 400804 Hız 4
5FVSFGA 1,6 24,5 x 17,5 x 18,5 cm 54 13184 400705 Hız 4
5FT 0,5 18 x 31 x 8 cm 54 13184 400606 -
FPPC 3,745 25 x 43,5 x 30 cm 54 13184 403003 -
MVSA 1,2 24 x 41 x 12 cm 54 13184 402808 Hız 4
EMVSC 0,55 19 x 36 x 9 cm 54 13184 402907 Hız 4
5SSA 0,12 8 x 22,5 x 8 cm 54 13184 402709 Hız 4
5KPRA 3,5 26 x 19 x 10,5 cm 54 13184 403102 Hız 2 ila 4
5KRAV 2,5 15 x 32 x 18 cm 54 13184 410209 -
5KPEXTA 2,2 32,5 x 22,5 x 21 cm 54 13184 410902 -
5KPDR (siyah) 0,9 62,5 x 27,5 x 49 cm 54 13184 501037 -
5KICA0WH 3,095 28 x 26 x 26 cm 54 13184 410704 -
5JE 0,5 23 x 17 x 12,5 cm 54 13184 401009 -
K45DH 0,3 19 x 12 x 12 cm 54 13184 401306 -
5K7SDH 0,47 11,5 x 11,5 x 18,5 cm 54 13184 690069 -
K45WW 0,22 19 x 12 x 12 cm 54 13184 401603 -
5K7EW 0,385 17 x 15,5 x 16 cm 54 13184 690045 -
K5THCB 0,23 19 x 12 x 12 cm 54 13184 403508 -
5K7SFB 0,62 17 x 15,5 x 16 cm 54 13184 690052 -
5KFE5T 0,28 19 x 18 x 4,5 cm 54 13184 403607 -
5KFE7T 0,5 20 x 4 x 22 cm 54 13184 690106 -
5KGM 2,18 22 x 22 x 14 cm 54 13184 410117 Hız 10
5KN1PS 0,364 8,5 x 29 x 23 cm 54 13184 410803 -
5K7PS 0,3 29 x 23,5 x 8,5 cm 54 13184 690090 -
KBC90N 0,36 3 x 26 x 26 cm 54 13184 400804 -
KMCC1WH 0,22 4 x 32 x 24 cm 54 13184 401702 -
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Referans Brüt ağırlık
kg

Boyutlar hediye kutusu
Y x G x D

EAN-kodu Diğer bilgiler

5K5THSBP 1,1 21 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 403409 İç Ø 21,5 cm 
İç H = 16 cm
H kap = 19 cm

5KR7SB 1,46 28,5 x 25,5 x 21,5 cm 54 13184 690038 İç Ø 21 cm 
İç H = 18 cm 
H kap = 19 cm 

5KB3SS 0,75 20 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 401801 İç Ø 21,5 cm 
İç H = 11 cm 
H kap = 14 cm

5K45SBWH 0,85 20 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 401504 İç Ø 21,5 cm 
İç H = 14 cm 
H kap = 17 cm

5K5GB 2,695 24 x 28,5 x 28,5 cm 54 13184 410124 İç Ø 21,5 cm 
İç H = 16 cm 
H kap = 19 cm

5K5GBF 2,71 24 x 28,5 x 28,5 cm 54 13184 690014 İç Ø 21,5 cm 
İç H = 16 cm 
H kap = 19 cm
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