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90 yıldan uzun bir süredir profesyonellik ve stil kelimelerini 
kendine düstur edinmiş olan KitchenAid, kalite ve 
performans konusundaki rakipsizliğini sürdürmektedir.
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Yüzyıla yakın bir zamandır bir stil ikonu
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Yemek pişirme tarzınıza renk katın

4,8 L Stand MikSer renk PaLetLeri

Renksiz bir dünya düşünün. Bunu düşünmek bile tüylerimizi diken diken ediyor. 
Çünkü bizim için renk hayattır. 

İnsanlar bizi renklerimiz için seviyor ve biz de onların mutfaklarına Üzüm, Elmalı Meşrubat 
ya da Yeşil Biber lezzeti katma isteklerine hayranız. Aslında, KitchenAid'i tercih eden 
herkesin doğuştan gelen bir yaşama sevincine sahip olduğuna ve bu nedenle hem güzel 
hem de bereketli gündelik ev aletlerini kullandıklarına inanıyoruz. 

Bunlar, dünyayı daha keyifli hale getiren yiyecekler yaratmanıza yardımcı olur...sütlü 
buzlu pudinge biraz portakal aroması katmak...evde yapılmış bir çavdar ekmeğine 
biraz acı yeşil baharat eklemek...yulaflı bisküvilere bitter çikolata parçacıkları eklemek...
her zaman farklı bir yiyecek alternatifi var. Yaratıcılığınız bize ilham veriyor ; tutkunuz 
bizim için itici bir kuvvet. İşte bu nedenle 2013 renk yelpazemizde farklı mevsimlerde 
yapılan farklı kutlamalardan ve dost toplantılarından ilham aldık. 

Noel ve Paskalya, Sevgililer Günü ve Cadılar Bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü, 
Yaz veya Sonbahar sohbetleri ve Özel Kutlamalar...birbirinden farklı ortamların söz 
konusu bu etkinliklerin her biri için özel bir KitchenAid rengi mevcut. Bir kutlama daveti 
vermenin kalbinde leziz yiyecekler yatar ve bu yiyecekler sayesinde özel günler 
unutulmaz anlara dönüşür.

Her zaman kendiniz olmak istersiniz. Kişisellik ve renk seçenekleriyle bunu büyülü hale 
getirebilirsiniz.



9

C
ad

ıla
r 

B
ay

ra
m

ı R
en

k 
Pa

le
ti

So
nb

ah
ar

 R
en

k 
Pa

le
ti

M
od

as
ı G

eç
m

ey
en

 R
en

k 

Ya
z 

R
en

gi

Ö
ze

l K
ut

la
m

al
ar

4,8 L Stand MikSer renk PaLetLeri

B
ey

az
 N

oe
l R

en
k 

Pa
le

ti

Se
vg

ili
le

r 
G

ün
ü 

R
en

k 
Pa

le
ti

Pa
sk

al
ya

 R
en

k 
Pa

le
ti

A
nn

el
er

 G
ün

ü 
R

en
k 

Pa
le

ti

B
ab

al
ar

 G
ün

ü 
R

en
k 

Pa
le

ti



11

Badem ezmesi
5Ksm150PsaC

Beyaz
5Ksm150PsWH

elma şaraBi
5Ksm150PsaP

Café latte
5Ksm150Pslt

Büyülü Noel arifesini düşünün; inceden bir kar tabakası, ince kadife örtülerle 
bezenmiş masalar ve masaların üzerindeki şık mumlar. tatilin huzuru hissedilmeye 
başlayınca, yılın bu özel anını kutlamak için bir araya geliriz. Beyaz rengi, tüm zarifliği 
ve büyüleyiciliği hazırlıklarımızda bize eşlik eder; Badem ezmesi ve Café latte'nin 
kadife tonları mevsimin leziz tariflerinin habercisidir. Parlak elma şarabı ise, mevsimin 
baharatlarını ve parlak dekorasyonlarını yansıtır. Noel her yönüyle içimizi sarar.

Beyaz Noel Renk Paleti
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KrOm
5Ksm150PsCr

framBUazli dONdUrma
5Ksm150Psri

İmParatOrlUK Kirmizisi
5Ksm150Pser

elma şeKeri
5Ksm150PsCa

yılın bu en romantik gününde, yani sevgililer Günü'nde, kalp atışınızı hızlandıracak 
kutlamalara hazırlıklı olun. farklılıklara olan ilginizi göstererek kendinizi ön plana 
çıkarın ve renklerinizi göz alıcı elma şekeri rengiyle gösterin. : saf tutku; tabi buna 
cesareti olanlar için. Hoş bir metalik pembe rengi olan frambuazlı dondurma ile 
ortamı ısıtın ya da tüm tutkunuzu aşkın klasik rengi olan görkemli İmparatorluk 
Kırmızısı ile yansıtın. Bu yılı anlatacak bir kelime olsaydı, sembolik olduğu kadar 
orijinal de olan değerli bir elmas misali parlak Krom rengi kullanılabilirdi. 

Sevgililer Günü Renk Paleti
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BUz maVİsİ
5Ksm150PsiC

yeşİl elma
5Ksm150PsGa

GörKemli sari
5Ksm150Psmy

PemBe
5Ksm150PsPK

Paskalya renk paletimiz sonbahar atmosferini barındırır ve bu bayram zamanının 
eğlencesini yansıtır. Coşkulu Paskalya günlerinde bahçeler birer çocuk parkına 
döner; Pembe ve Görkemli sarı yeşilliklerin arasında kendini gösterir ve Buz 
mavisi gökyüzü altında ayrı bir mutluluk yaşarız. Bu renkler, yeşil elma ağaçlarının 
dallarından sarkıtılan boyanmış yumurtaların zarif renk tonlarını yansıtır adeta:  
yumurtadan yeni çıkmış birer renk gibi! 

Paskalya Renk Paleti
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esPressO
5Ksm150Pses

zimParalaNmiş NiKel
5Ksm150PsNK

eleKtrİK maVİsİ
5Ksm150PseB

Güçlü ve zarif, asil ve saf...Babaların dünyasına farklı bir dokunuş. şık kravatlar ve 
boyalı ayakkabılar, sabahleyin bir bardak espresso, elektrik mavisinin enerjisi...
bu dünya tamamen özel ve erkeksi. Klasik bir spor otomobil kadar dinamik olan 
zımparalanmış Nikel, tam ona göre bir hediye. 

Babalar Günü Renk Paleti
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Gümüş madalyON
5Ksm150Psms

üzüm
5Ksm150PsGP

yaBaNmersiNi
5Ksm150PsCB

anneler Günü'nde kadınsı pembeler vurgulu ve enerjik renk tonlarıyla daha da 
güçlü hale gelir. yabanmersini ve leziz üzümler adeta ağız sulandırır ve öğleden 
sonraları tüm lezizlikleriyle diğer tatlılara ve yiyeceklere eşlik eder. Çocukluğumuzun 
parlak şekerlemeleri gibi, Gümüş madalyon bir annenin verdiği güven duygusu 
kadar güçlüdür. 

Anneler Günü Renk Paleti
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Kristal maVisi
5Ksm150PsCl

radyoda rock ’n’ roll eşliğinde mavi gökyüzü altında miskinlikle dolu günler, deniz 
kenarında keyifli bir piknik; Kristal mavisi, huzur veren bir yaz havasını kucaklar. 
Bu  en yeni renkler, keyif dolu mevsimin vazgeçilmez hatırlatıcılarındandır ve 
nostaljik bir dokunuş yaratan turkuazı anımsatırlar. mutfağınıza kolaylık getirin ve 
zahmetsiz eğlencenin keyfini çıkarın. 

Yaz Rengi
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fistiK yeşili
5Ksm150PsPt

Bu yumuşak fıstık yeşili, her çağa sofistike bir dokunuş getiren modası geçmez 
bir renktir ve 2013 yılında da her zamanki gibi moda olacaktır. Bu yeni fıstıklı lezzet 
gibi, yeni renk tonlarımız da akdeniz'in büyüsünü yansıtacak ve yakıcı güneş altında 
Vespa motosikletlerin ya da kalabalık sokakların arasına karışacaktır. fıstık yeşili, 
hem hoş kokulu hem de lezzetli bir karışımı yansıtan taze ve yumuşak bir tattır. 
Bu huzurlu yeşil için hepimiz çıldırıyoruz ! 

Modası Geçmeyen Renk
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BöĞürtleN
5Ksm150PsBy

yeşİl BİBer
5Ksm150PsyP

KOBalt maVİsİ
5Ksm150PsBU

doğa her gün tüm görkemini yansıtırken gece çöker, gökyüzü kararır ve evin içinde 
keyif yapma zamanı gelir. Görkemli yeşil biber ile mevsimin tüm rengini evinizin 
içine taşıyın ya da uzun gecelere Kobalt mavisi ile merhaba deyin. ağız sulandırıcı 
Böğürtlenler meyveyle dolu çitlerden özenle toplanır ve küçüklüğümüzde keyifle 
topladığımız meyveler misali evde yapılmış leziz bir pastanın habercisi olurlar. 

Sonbahar Renk Paleti 
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aKiK siyaHi
5Ksm150PsOB

metalİK KrOm
5Ksm150PsmC

maNdalİNa
5Ksm150PstG

dünyanın en eski bayramlarından olan Cadılar Bayramı, kışın ilk aylarında 
hayatımıza farklı bir heyecan katan büyüleyici bir kutlama anıdır. Balkabağı oyma 
geleneğini ekşi mandalina ile sürdürün veya canlı akik siyahı ile gizem dünyasına 
bir kapı açın. Kutlamalarınızda metalik Kroma da yer vermek, peri tozu kattığımız 
bu yumuşak grinin etkisini daha da yakın hissetmenizi sağlayacak. 

Cadılar Bayramı Renk Paleti
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* Buzlu inci artisan stand mikser, özel ambalajında sarılı olarak sunulur.

BUzlU İNCİ
5Ksm156fP

Belki de şu ana kadarki en özel renk tonumuz olan parıltılı Buzlu inci, kutlamanın 
en iyi şekilde dışavurumudur.* doğum günleri, yıldönümleri, evlilikler...hayatın 
tüm önemli anları bu en kıymetli renklerle adeta birer hazineye dönüştürülür. 
tüm  mutfak tezgahlarında baş köşeye konulacak parıltılı sedef tonlarıyla Buzlu 
inci her kullanımda özel anların akla gelmesini sağlayacak.

Özel Kutlamalar
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•  Sağlam, pres döküm metal ve paslanmaz çelik yapı

• Benzersiz performans

• Ticari dayanıklılık

• Basit ve sezgisel renkler

• Sıcak ticari stil

• Tanınmış tasarım

ARTISAN ÜRÜN ARALIĞI

2 dilimlik  
tost makinesi

Waffle Pişirici 1,5 L Kettle Espresso Makinesi Kahve Öğütücü6,9 L Stand Mikser 1,5 L Blender 4 L Mutfak Robotu El Blenderı4,8 L Stand Mikser 4 dilimlik  
tost makinesi
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4,8 L STAND MİKSER

5KSM150PS-156
4,8 L Artisan Açılır Kafalı Stand Mikser

Bir aşçının kişiliği, duygulara hitap eden ve gözler dahil tüm duyuları içine alabilen mutfak 
deneyimlerinde kendini gösterir. KitchenAid olarak, el yapımı sonuçlara eşit bir 
profesyonellik seviyesi sunan mikserleri bir aşçının sağ kolu olarak görüyoruz.
Bu Artisan Açılır Kafalı Stand Mikser, tüm bunları ikonik bir tasarımla sunmaktadır.

KitchenAid, dünyanın en çok satan mikser markası*

* Kaynak: euromonitor international limited, 2012 yılı perakende satışları.
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ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

4,8 L Stand MikSer

Düz, yuvarlak açılır kafalı tasarım
Zarif, kolay temizlik ve kullanım

4,8 L Paslanmaz çelik kap
Az veya çok miktarda yiyecek hazırlamak için

Kendinden motorlu 
Güvenilir ve uzun ömürlü

Tamamen metal yapı 
Sağlam, stabil ve dayanıklı

Orijinal dönme eylemi 
Hızlı ve doğru karıştırma

Tek aksesuarlı göbek 
Pek çok isteğe bağlı aksesuar seçeneğiyle kolay kullanım
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4,8 L kaP*  BOŞaLtMa SİPerİ* 

5K5tHsBP
ergonomik saplı, polisajlı 
paslanmaz çelik kap.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

standart aksesuarlar isteğe bağlı aksesuarlarla da sunulmaktadır.

5KN1Ps
sıçramayı önleyen tek parça iki 
amaçlı aksesuar. dökme ağzı, 
karıştırma sırasında sorunsuz bir 
şekilde malzeme ekleyebilmenizi 
sağlar. şeffaf plastikten mamul 
ağız, kaptaki tüm malzemelerin 
tamamen görünebilmesine imkân 
verir.

Bulaşık makinesinde yıkanamaz.

* 5Ksm156 modelinde bulunmayan standart aksesuarlar.

4,8 L Stand MikSer

ÇirPMa teLi HaMUr ÇenGeLİ dÜZ ÇirPiCi

K45WW
yumurtalara, yumurta 
akına, şekerli kremaya 
ve akışkan malzemelere 
(mayonez gibi) hava 
eklemek için kullanılır.
Paslanmaz çelikten (teller) 
ve alüminyumdan (kafa) 
mamuldür.

Bulaşık makinesinde 
yıkanamaz.

K45dH
ekmek, pizza hamuru ve 
makarna hamuru gibi 
mayalama hamurlarını 
karıştırmak ve yoğurmak 
için kullanılır.
alüminyumdan mamuldür 
ve yapışmaz naylonla 
kaplanmıştır.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

K5tHCB
Kekler, çerezler, püre 
ve dondurma gibi ağır 
karışımlar için kullanılır. 
alüminyumdan mamuldür 
ve yapışmaz naylonla 
kaplanmıştır.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

STANDART AKSESUARLAR
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Anlamlı bir hediye ! Artisan Açılır Kafalı Stand Mikseri mi (model no: 5KSM150PS –156 ) 
satın aldınız?

O halde "Dünyanın En İyi Kurumsal Yemek Kitabı" ödülünü kazanan yemek kitabınızı 
ÜCRETSİZ olarak isteyin! Bunun için, doldurduğunuz garanti kartını satın alma 
faturasının bir NÜSHASI ile birlikte bize gönderin: KitchenAid Europa, Inc., Belçika. 

Artık aşçılık becerilerinizi parlak fikirlerle zenginleştirebileceksiniz !

Bu yemek kitabı ayrı olarak da satılmaktadır.

YEMEK KİTABI

4,8 L Stand MikSer
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6,9 L STAND MİKSER

KitchenAid 6,9 L Artisan Stand Mikser, sınıfının en güçlü ve en sağlam Stand 
Mikseridir*. 1,3 bg gücündeki motorundan ve kontrollü gücünden faydalanın; Stand 
Mikserlerimiz arasında gerçek bir şampiyon!

6,9 L kapasite, aşçıların daha fazla miktarda yiyeceği hızla ve etkin bir şekilde 
işleyebilmesini sağlayarak mutfaktaki becerilerini daha da artıracaktır. Aynı anda 
8  ekmek somunu ve 168 çerez için hamur karıştırın veya 2 litre çırpılmış kremayı 
karıştırın. Yemek yapmak sizin için bir tutkuysa, 6,9 L stand mikser sizin için sınırsız 
imkânlar sunacak. Daha büyük düşünmenin keyfini çıkarın.

5KSM7580X
6,9 L Artisan Kaldırılabilir Kaplı Stand Mikser

* BG (beygir gücü), dinamometre ile ölçülen ve motorların mekanik gücünü ölçmek amacıyla makine laboratuvarları tarafından rutin olarak 

kullanılan, bir motorun azami gücüdür. elektrik gücü miktarı, elektrikli bir cihazın belli bir süre boyunca sarf ettiği ortalama elektrik miktarıdır. 

Bu nedenle, elektrik gücü, bir cihazın enerji sarfiyatını ölçer, ancak motor gücünü yansıtmaz. Kitchenaid 6,9 l artisan stand mikseri 1,3 bg 

gücünde motora sahiptir ve ortalama 500 Watt elektrik sarf eder. yeni gelişmiş motor kontrol kartı tarafından yönlendirilen ve tamamı metal 

yüksek hassasiyete sahip dişli grubuyla donatılmış bu sağlam motor, aksesuara olabildiğince fazla güç aktarılabilmesini mümkün kılarak kabın 

içinde benzersiz bir karıştırma gücü elde edilmesini sağlar. Kısacası, yüksek verimliliğe sahip özel amaçlı bu motor, ihtiyaç duyduğunuz gücü tam 

zamanında size sunacaktır.
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Düz yuvarlanmış açılır kaplı profesyonel tasarım
Ağır yükler/yoğun kullanımlar için idealdir, temizlemesi kolaydır

6,9 L paslanmaz çelik kap
Çok büyük miktarda yiyeceği kolayca işler

Doğrudan tahrikli, yüksek verimliliğe sahip 1,3 HP motor*
Sessiz ve güçlü

Tamamen metal gövde yapısı, yüksek hassasiyete sahip metal dişliler ve 
metal kontrol düğmeleri
Stabil, sessiz ve dayanıklı

Tamamı paslanmaz çelik standart aksesuarlar
Sağlam, dayanıklı ve bulaşık deterjanında yıkanabilir

Orijinal dönme eylemi
Hızlı ve doğru karıştırma

Tek aksesuarlı göbek
Pek çok isteğe bağlı aksesuar seçeneğiyle kolay kullanım

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

6,9 L Stand MikSer

* detaylı bilgi için, bkz. sf. 41.
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6,9 L kaP BOŞaLtMa SİPerİ

5Kr7sB
ergonomik saplı, yüksek polisajlı 
paslanmaz çelik Kap. 
6,9 l Kap, 3,6 kg püreyi, 8 adet 
450 g ekmek somununu ve hatta 
16 dilim pizzayı kolayca işleyebilir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

5K7Ps
sıçramayı önleyen tek parça iki 
amaçlı aksesuar.
dökme ağzı, karıştırma sırasında 
sorunsuz bir şekilde malzeme 
ekleyebilmenizi sağlar. şeffaf 
plastikten mamul ağız, kaptaki tüm 
malzemelerin tamamen 
görünebilmesine imkân verir.

Bulaşık makinesinde yıkanamaz.

6,9 L Stand MikSer

eLİPtİk 11 teLLİ 
ÇirPMa teLİ

5K7eW
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.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

STANDART AKSESUARLAR

POWerknead 
SPİraL HaMUr 
ÇenGeLİ

dÜZ ÇirPiCi

5K7sdH
Paslanmaz çelik 
PowerKnead Hamur 
Çengeli, geniş 6,9 l kabın 
olabildiğince fazla kısmının 
işlenebilmesini sağlar. 
Hem küçük hem de büyük 
işlerin üstesinden gelir.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

5K7sfB
Paslanmaz çelik düz 
Çırpıcı, geniş 6,9 l kabın 
olabildiğince fazla kısmının 
işlenebilmesini sağlar. 
Hem küçük hem de büyük 
işlerin üstesinden gelir.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

standart aksesuarlar isteğe bağlı aksesuarlarla da sunulmaktadır.
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Ücretsiz bir hediye ! Artisan Kaldırılabilir Kaplı Stand Mikseri mi (model no: 5KSM7580X ) 
satın aldınız? O zaman ÜCRETSİZ yemek kitabınız sizi bekliyor! Bunun için, 
doldurduğunuz garanti kartını satın alma faturasının bir NÜSHASI ile birlikte bize 
gönderin: KitchenAid Europa, Inc., Belçika.

Artık aşçılık hünerleriniz daha fazla yaratıcılıkla zenginleşecek !

YEMEK KİTABI

6,9 L Stand MikSer



494,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR



Gida ÖĞÜtÜCÜ SeBZe Ve 
MeYVe SÜZGeCİ

5fGa
et, balık, sebze, 
kurutulmuş ekmek, sert etli 
meyveler ve peynirin 
kıyılması ve öğütülmesi 
içindir.
4 bıçaklı kendinden 
bileylenir paslanmaz çelik 
bıçakla, kaba ve ince 
paslanmaz çelik öğütme 
kalıpları ve yiyecek 
sıkıştırıcı ile donatılmıştır.

5fVsP
yumuşak meyvelerin ve 
pişirilmiş sebzelerin püre 
haline getirilmesi için 5fGa 
modeliyle birlikte 
kullanılmalıdır. yiyeceği 
püre halinde süzer ve 
çekirdekleri, sapları ya 
da kabukları ayırır.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

5Je
taze narenciye suyu 
sıkmak için.

narenCİYe 
SikaCaĞi 

4,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer 51
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emVsC
mVsa ile kullanmak için 
3 adet ekstra tambur. 
şunlarla donatılmıştır : 
püre tamburu, soyma 
(Jülyen) tamburu ve ince 
doğrama tamburu.

İSteĞe BaĞLi 
taMBUrLar 

rOtOrLU SeBZe 
dOĞraYiCi Ve 
ParÇaLaYiCi

mVsa
Kök ve ham yeşil sebzeleri, 
patatesleri, soğanları, 
peyniri ve yiyeceklerin 
üzerine serpiştirmek için 
pek çok meyveyi, 
kuruyemişi ve çikolatayı 
doğrayıp parçalamak 
içindir. Orta boy ve kaba 
parçalama tamburları ve 
dilimleme tamburu ile 
sunulur.

SOSİS YaPMa 
MakİneSİ

5ssa
5fGa modeli ile birlikte 
kullanılmalıdır ! Pek çok 
farklı çeşitte sosis yapabilir 
ve   2 adet sosis çıkarma 
tüpüyle sunulur 
(10 mm ve 16 mm).

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

4,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer

mikser aksesuar Paketi fPPC (5fGa+mVsa+5fVsP)



YİYeCek tePSİSİ tane deĞİrMenİ dOndUrMa YaPMa 
MakİneSİ 

5KiCa0WH
1,9 l'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.

5ft
5fGa veya 5fVsP 
modelleri ile birlikte 
kullanılabilir.
Büyük miktarda yiyeceği, 
daha hızlı ve daha kolay 
işlenmeleri için tutar.

5KGm
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 BAĞLI AKSESUARLAR

554,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer
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Makarna kUrUtMa raFi
(siyah ya da mavi ayaklı)

Makarna MakİneSİ

5KPeXta
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.

5KPdr
taban ayaklarını açtıktan sonra 
çapraz dirsekli spiraldeki kolları 
açarak toplam 3 metreye kadar 
(her bir kolda 20,32cm olmak 
üzere) kurutma rafı alanı elde 
edebilirsiniz. Pasta makinenizin 
kesme ünitelerinden çıkan 
tagliatelle ve spaghetti parçalarını 
almak için orta kısımdaki çubukta 
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.

4,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer

Makarna HaMUrU 
aÇMa Ve keSMe Setİ

raVİOLİ YaPMa 
MakİneSİ

KPra
dayanıklı krom kaplı 
metalden mamul 3 parçalı set : 
140mm'ye kadar genişlikte 
makarna şeritleri yapmak için özel 
silindir ve taze tagliatelle ya da 
spaghetti yapmak için 2 kesici.

KraV
KPra seti makarna hamuru açma 
ve kesme makinesinin bir 
aksesuarıdır. en sevdiğiniz 
makarnaları en leziz iç malzemeyle 
doldurmak içindir. dayanıklı krom 
kaplı metalden mamuldür.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
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sPaGHetti KaliBi 
Uzun, ince ve yuvarlak 
makarna şeritleri için

fUsilli KaliBi 
spiral şekilli makarna, 

+/- 4 cm

riGatONi KaliBi 
Büyük, boru şekilli kenar 

çizgili makarna

KüÇüK düdüK 
maKarNa KaliBi 

dar, boru şekilli kenar 
çizgili makarna

BUCatiNi KaliBi 
Uzun, delikli makarna 

parçaları  

BüyüK düdüK 
maKarNa KaliBi 
Boru şekilli kenar 
çizgili makarna

4,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer



eSnek kenarLi ÇirPiCi
4,8 L Stand Mikser

eSnek kenarLi ÇirPiCi
6,9 L Stand Mikser 

5Kfe5t
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.

5Kfe7t
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.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

6161

5K45sBWH ve 5KB3ss
standart 4,8 l kabın 
yardımcı aparatıdır ve daha 
az miktarda yiyeceğin 
karıştırılmasında kullanılır. 
Her iki kap da polisajlı 
paslanmaz çelikten 
mamuldür.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

5K5GB
Kolay okunur malzeme 
miktarı işaretleri, kabın yan 
kısımlarında içe doğru 
işlenmiştir. silikon kapakla 
sunulur. Karıştırma kabı 
bulaşık makinesine, 
dondurucuya ve 
mikrodalga fırına konabilir, 
cam ve dayanıklı camdan 
mamuldür.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

5K5GBf
Kolay okunur malzeme 
miktarı işaretleri, kabın yan 
kısımlarında içe doğru 
işlenmiştir. silikon kapakla 
sunulur. Karıştırma kabı 
bulaşık makinesine, 
dondurucuya ve mikrodalga 
fırına konabilir, cam ve 
dayanıklı camdan 
mamuldür.

Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

İSteĞe BaĞLi 
kaPLar*
4,28L Ve 3L

4,8 L CaM kaP* 4,8 L BUZLU 
CaM kaP* 

*sadece artisan 4.8 l stand mikserlere uygulanabilir  !

4,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer

5Ksm156fP modeline dâhil 
standart aksesuar.
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6,9 L ARTISAN KALDIRILABILIR KAPLI STAND MIKSER  
5Ksm7580X

Yiyecek türüne göre azami kapasite 
Önerilen azami uzun  2,2 kg

Tart hamuru : un miktarı (gram)  1150 g

Yumurta akı  19 yumurta (orta)

Şekerli krema  1,9 L

Kek  4,5 kg

Ekmek hamuru (sert mayalama hamuru = %55 emme oranı) 3,8 kg

Patates püresi  3,6 kg

Çerezler (standart 5,1 cm çerezler)  168 adet (14 düzine)

4,8 L Stand MikSer + 6,9 L Stand MikSer

4,8 L ARTISAN AÇILIR KAFALI STAND MIKSERLER  
5Ksm150Ps –156

Yiyecek türüne göre azami kapasite 
Önerilen azami uzun  1 kg

Tart hamuru : un miktarı (gram)  500 g

Yumurta akı  12 yumurta (orta)

Şekerli krema  1 L

Kek  2,7 kg

Ekmek hamuru (sert mayalama hamuru = %55 emme oranı) 2 kg

Patates püresi  3,2 kg

Çerezler (standart 5,1 cm çerezler)  108 adet (9 düzine)

SIZE EN UYGUN 
MIKSER HANGISI ?
4,8 L ve 6,9 L Stand Mikserlerin karşılaştırılması



1,5 L BLENDER

Tatları ve şekilleri başarıyla karıştırmak, hevesli bir aşçının işinden keyif alması ile hayal 
kırıklığına uğraması arasındaki ince çizgidir. Çok fazla karıştırıldığında kompozisyon 
kaybedilir. Yeterince karıştırılmadığında ise uyumluluk kaybolur. Hevesli bir aşçı için 
blender her şeyden önce bir sanat enstrümanıdır. 

Ve bu enstrümanın bir adı var : Artisan Blender.

5KSB5553
1,5 L Cam Sürahili ve 0,75 L Mutfak Kavanozlu Artisan Blender

65
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Pres döküm metal taban  
Sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü

Benzersiz şekilli, büyük ve dayanıklı cam sürahi 
Kolay dökme ve kolay temizleme

Keskin, paslanmaz çelik bıçaklar  
Mükemmel buz kırma ve hızlı, tutarlı karıştırma 

Akıllı devir kontrol özelliğine sahip güçlü motor  
Her ayarda optimum devri korur

“Yavaş Başlatma” özelliği  
Önce yavaş çalışmaya başlar, ardından daha etkili karıştırma için hızlanır

Zarif, yuvarlak tasarıma entegre edilmiş kullanımı kolay  
dokunmatik kumanda paneli 
Çok yönlü kullanım ve kolay temizlik

Kaplamalı, çelikle güçlendirilmiş kaplin  
Güçlü, dayanıklı, sessiz çalışma

Malzeme kabıyla sabit kapak  
Pratik, kararlı, sıkı oturan ve işlevsel

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

1,5 L BLender



691,5 L BLender

5KPP56el 
yoğun kullanımlar için. Büyük (1,75 l) ve hafif yekpare sürahi tasarımı. 
Kolay kullanım ve kolay temizleme.

son derece dayanıklı BPa'sız malzemeden mamul duraclear sürahi.
lekelenmeye, kirlenmeye, ısıya ve kırılmaya mukavemetli yapısıyla yıllar 
boyu kullanabilirsiniz.

sürahi sapı yumuşak bir kavrama sunar. Konforlu bir şekilde tutulur, 
elden kaymaz.

sürahinin hatları tüm malzemelerin paslanmaz çelik bıçaklara rahatça 
akmasını sağlar. Hızlı, eksiksiz karıştırma için.

sürahinin dahili boşaltım delikleri yiyeceklerin sıkışmasını önler, sürahinin 
sökülmesine gerek bırakmaz. temizlemesi kolaydır.

BPa iHtiVa etmez

İSTEĞE BAĞLI AKSESUAR

kaPakLi 1,75 L SÜraHi 

* Bu mutfak kavanozu da isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur. 

0,75 L MUtFak kaVanOZU*

5KsBCJ
Küçük (0,75 l) ve hafif yardımcı mutfak kavanozu. az malzemeli tarihler 
ve tekli sunumlar için yüksek performans.

1,5 l cam sürahiyi tamamlar. Kolay kullanımlı, çok işlevli ve çok yönlüdür.

son derece dayanıklı BPa'sız malzemeden mamul duraclear kavanoz.
lekelenmeye, kirlenmeye, ısıya ve kırılmaya mukavemetli yapısıyla yıllar 
boyu kullanabilirsiniz.

serpme kapaklı yardımcı kavanoz. Karıştırma işlemi sırasında yağı ve diğer 
malzemeleri kolayca ve pratik şekilde serpmenize/dökmenize imkân tanır. 

BPa ihtiva etmez

STANDART AKSESUAR
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Artisan Blender mı (model no: 5KSB555 – 5553 ) satın aldınız? O halde, doldurduğunuz 
garanti kartını satın alma faturasının bir NÜSHASI ile birlikte KitchenAid Europa, Inc., 
Belçika adresine gönderin ve ÜCRETSİZ yemek kitabınızı alın. 

Bu yemek kitabı ayrı olarak da satılmaktadır.

YEMEK KİTABI

1,5 L BLender
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Aç konuklar, sabırsız aileler, samimi toplu yemekler ve yazın mangal partileri... 

4 L KitchenAid Artisan Mutfak Robotu, hayatta karşılaşabileceğiniz her türlü yemek 
pişirme engelini başarıyla aşmanızı sağlayacaktır...Bu mutfak robotu, "karmaşık" işleri 
"basit" hale getirmesi sayesinde ideal bir yardımcınız olacak. Bu  model bizim en 
gelişmiş ve en kapsamlı mutfak robotumuzdur : profesyonel sonuçlar elde etmek için 
doğrama, kesme, dilimleme, rendeleme, püre haline getirme ve karıştırma işlerinizde 
ona güvenebilirsiniz. Leziz ve hoş görünümlü yiyeceklere açılan kapıdan siz de girin! 
Küp şekilli doğrama özelliğini kullanarak arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi benzersiz 
sonuçlarla etkileyin. 4 L Artisan Mutfak Robotu: şef becerilerinizi ortaya çıkarır.

4 L MUTFAK ROBOTU

5KFP1644
Artisan 4 L Mutfak Robotu
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Exactslice sistemi:

İlk defa kullanılan harici manivelalı ayarlanabilir dilimleme diski
Kolaylıkla ayarlanabilir , ince ve kalın dilimler oluşturabilir

Üçü bir arada ultra geniş besleme ağzı borusu
Yatay ve dikey dilimleme işleri için her boyda tüm yiyeceklere uygundur

Eşsiz tasarıma sahip keskin bıçaklar ve iki adet optimize düşük  
ve yüksek hız seçeneği
Yumuşak veya sert gıdalar için hassas ve düzgün dilimleme

Dilimleme kiti: Tüm meyveleri ve sebzeleri mükemmel küpler haline getirir

Ultra sıkı silikon keçeli kapak ve bıçaklar 
Mutfakta kalabalığı önler ve un ya da sıvı dökülmesini engeller

Pres döküm metal yapı: Sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü

Yüksek performanslı endüksiyonlu motor: Güvenilir, güçlü ve sessiz

3 adet BPA'sız kap seti : 4 L çalışma kabı, 2,4 L hazırlama kabı ve 1 L mini kap
Küçük ya da büyük miktarda malzemeler ile çalışırken, istenen sonuç hızlı 
bir şekilde alınır.

Saklama Kutusu: Kolay ve güvenli

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

4 L MUtFak rOBOtU



774 L MUtFak rOBOtU

diŞaridan aYarLanaBiLen 
diLiMLeMe diSki

Küçük dişlere sahip bıçak ile 
tasarlanan bu plaka sayesinde 
mükemmel dilimler elde 
edebilirsiniz. Harici manivelayı 
kullanarak kalınlığı kolayca 
değiştirebilirsiniz. mutfak robotu 
çalışırken bile bıçak grubunu ya da 
kapağı çıkarmaya gerek kalmadan 
6 farklı kalınlık (1 ila 6 mm arası) 
arasından dilediğinizi seçin!

STANDART AKSESUARLAR

4 L ÇaLiŞMa kaBi
2,4 L HaZirLaMa kaBi
1 L Mini kaP

3 ParÇaLi Gida itiCi

Kusursuzca iç içe geçen 
üç itici ile büyükten 
küçüğe her boyutta 
yiyecek ile işlem 
yapabilirsiniz. Besleme 
borusu ile geniş iticiyi 
kullanarak bütün halinde 
bir patatesi 
dilimleyebilirsiniz. Orta boy 
besleme borusu ve itici 
sayesinde, mükemmel 
salatalık dilimleri elde 
edebilirsiniz. Küçük 
besleme borusu ve iticiyi 
kullanarak, havuç gibi 
daha küçük ve daha ince 
yiyecekler ile işlem 
yapabilirsiniz. 

farklı boyutlardaki üç kap, yiyecekleri 
sorunsuz bir şekilde işlemenizi sağlar. 
Kolay saklama iççin tüm kaplar birbirinin 
içine konulabilir.

diLiMLeMe kiti

dilimleme kiti bir dilimleme 
diskinden, 8mm'lik bir dilimleme 
ızgarasından, kapaktan ve temizlik 
elemanından oluşur ve 
profesyonelce dilimlenmiş küpler 
elde etmenizi sağlar. taze 
sebzelerden, meyvelerden ve 
peynirlerden elde edeceğiniz 
mükemmel ebatlardaki küpleri 
salatalarda, brunoise'de veya 
ratatouille'de kullanabilirsiniz...



794 L MUtFak rOBOtU

STANDART AKSESUARLAR

ÇOk aMaÇLi Mİnİ BiÇak
ÇOk aMaÇLi BiÇak
Çok amaçlı bıçaklar, kıyma, doğrama, 
karıştırma ve püre haline getirme işleri 
için ideal araçlardır. az miktardaki 
malzeme (bitkiler, fıstık, fesleğen sosu, 
bebek maması vs.) için mini Kap 
içindeki minik bıçağı, daha büyük 
malzemeler içinse çalışma kabındaki 
çok amaçlı bıçağı kullanın. daha 
konforlu bir çalışma için, işlenmiş 
gıdalar kaptan dökülürken 2 bıçak 
yerinde sabit kalır.

HaMUr BiÇaĞi
Her tür mayalı hamurun yoğrulması 
için (ekmek, pizza, çörek...)

YUMUrta ÇirPManarenCİYe SikaCaĞidİSkLer BiÇakLar

Krema, mus, sufle ve 
tatlılar için yumurta aklarını 
hızlı bir şekilde çırpın.

ÇİFt taraFLi dOĞraMa dİSkİ
Her tür sebze ve peynir için ince ya 
da kalın doğrama seçeneklerinden 
birini seçebilirsiniz.

ParMeSan/BUZ 
rendeLeMe dİSkİ
sert peynirleri, buzu ve 
çikolatayı rendeleyin.

YaĞda kiZartMa İŞLerİ İÇİn 
keSMe dİSkİ
Patatesleri yağda kızartın, sert sebze 
ve meyvelerden özel şeritler kesin.

taze narenciyenin suyunu 
kolayca çıkarın.



8181

Artisan Mutfak Robotu mu (model no: 5KFP1644 ) satın aldınız? O halde, doldurduğunuz 
garanti kartını satın alma faturasının bir NÜSHASI ile birlikte KitchenAid Europa, Inc., 
Belçika adresine gönderin ve ÜCRETSİZ yemek kitabınızı alın. 

Bu yemek kitabı ayrı olarak da satılmaktadır.

YEMEK KİTABI

4 L MUtFak rOBOtU
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Pratikliğin ince zeka ile buluşma noktası. Aerodinamik ve güçlü Şarjlı El Blenderı, 
yoğun çalışan aşçıların hayalidir : bu model, şarjlı, kablosuz ve pratik bir blenderdır. 
Mutfaktaki işleriniz bitmek bilmiyor mu ? Hiç sorun değil. Tabaklar arasında adeta 
dans edin ve kablosuz karıştırmanın özgürlüğünü ve yaratıcılığını keşfedin. 

5KHB3583
Artisan Şarjlı El Blenderı

5KHB3581
Artisan Şarjlı El Blenderı, aksesuarlarıyla

ŞARJLI EL BLENDERLARI 
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Şarj edilebilir 12 V lityum iyon pilli şarjlı el blenderı 
Daha fazla kullanım özgürlüğü için kablosuz

Çıkarılabilir tencere koruyuculu paslanmaz S bıçak
Mutfak gereçlerine zarar vermeden ufalama, karıştırma ve doğrama işleri 
yapılmasını sağlar

Güçlü DC motor
Çok verimli ve sessizdir 

LED göstergeli 5 hız seçeneği
Benzersiz kontrol ve görünür hız ekranı

Arka kancalı ergonomik tasarım
Kullanımı kolay, konforlu asarak saklama özelliği

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR - 5KHB3583

ŞarjLi eL BLenderi
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Şarj edilebilir 12 V lityum iyon pilli şarjlı el blenderı 
Daha fazla kullanım özgürlüğü için kablosuzdur 

Çıkarılabilir tencere koruyucusuna sahip, birbirleriyle değiştirilebilen  
3 adet paslanmaz çelik bıçak
Mutfak gereçlerine zarar vermeden ufalama, karıştırma, köpürtme ve doğrama 
işleri yapılmasını sağlar

2 adet döner kilitli paslanmaz çelik karıştırma kolu (20cm ve 33cm)
Derin tencerelerde veya sürahilerde bile kullanılabilir 

Doğrayıcı, çırpıcı ve 1 L kapasiteli BPA'sız sürahi 
Farklı yardımcı aksesuarlar, mutfaktaki becerilerinizin ve imkânlarınızın 
genişletilmesini sağlar

LED göstergeli 5 hız seçeneğine sahip güçlü motor
Kullanım sırasında kontrollü, sessiz ve yüksek performans ; ışıklı gösterge hızı gösterir

Arka kancalı ergonomik tasarım
Kullanımı kolay, konforlu asarak saklama özelliği

Aksesuarlar için pratik bir saklama çantası
Aksesuarlarınızı güvenle ve rahatça muhafaza edin

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR - 5KHB3581

ŞarjLi eL BLenderi, akSeSUarLariYLa
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STANDART AKSESUARLAR – 5KHB3581

S BİÇİMLİ BiÇak YiLdiZ BiÇak kÖPÜrtMe BiÇaĞi 

süt köpürtmek (frappés, 
kapuçino...) ve kek, krep 
vs. karıştırmak için 
kullanılır.

meyve püresi, milkshake, 
pişmiş sebze, çorba, sos, 
bebek maması, krema ve 
kırılmış buz hazırlamak, 
karıştırmak, ufalamak veya 
püre haline getirmek için 
kullanılır.

Pişmiş et parçalamak ve 
kıymak için kullanılır.

STANDART AKSESUARLAR – 5KHB3583 / 5KHB3581 

ŞarjLi eL BLenderi

5KCl12iBer

PİL Şarj aLetİ PiL
(Nisan 2013'te piyasaya sunulacaktır)

standart aksesuarlar isteğe bağlı aksesuarlarla da sunulmaktadır.

ŞarjLi eL BLenderi, akSeSUarLariYLa
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STANDART AKSESUARLAR – 5KHB3581

dOĞraYiCi (600 ml)

aksesuarların düzenli bir 
şekilde saklanmasını ve 
korunmasını sağlar.

SakLaMa ÇantaSiÇirPiCi

yumurta akı, mayonez, 
salata sosu ve mus 
çırpmak, karıştırmak 
ve havalandırmak için 
kullanılır.

Otlar, kuruyemiş ve 
sebzeler gibi küçük 
doğrama işleri içindir. 
doğrayıcı bir kap, bıçak 
ve doğrayıcı adaptöründen 
oluşur.  
doğrama işlemi sırasında 
hareketi -önlemek adına, 
doğrayıcı kabına kaymaz 
bir taban eklenmiştir. 

Kullanılmadıkları 
zamanlarda, birbirleriyle 
değiştirilebilen bıçakları 
muhafaza edin.

tencerelerinizi kullanım 
sırasında çizilmekten 
korumak için değiştirilebilir 
bıçakların üzerine tencere 
koruyucu aparatı takın.

3 BiÇak  
kOrUYUCU

tenCere 
kOrUYUCU 

ÖZeL kaPakLi, 
dereCeLi SÜraHi 

1 litrelik, uygun tutacak ve 
sıçrama önleyici kapağa 
sahip BPa içermeyen Kap.

ŞarjLi eL BLenderi, akSeSUarLariYLa
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WAFFLE PİŞİRİCİ

Fırından yeni çıkmış waffle'ın muhteşem kokusu ve tadıyla neredeyse aynı tat ve 
kokuyu sunar. Sizi zaman içinde bir yolculuğa çıkararak büyükannenizin waffle 
günlerine ve bazı Brüksel sokaklarında hâlâ hissedebileceğiniz vanilya ve pudra şekeri 
kokularına götürür. Sadece karıştırma teknolojisinin ve sanatının özel bir karışımı size 
bu algısal deneyimleri tekrar tekrar yaşatabilir. Artisan Waffle Pişirici kullanmanın 
amacı da zaten budur. 

5KWB100
Artisan Waffle Pişirici
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Paslanmaz çelik ve pres döküm metalden mamuldür. 
Sağlam, stabil ve dayanıklı

Yuvarlak hatlı tasarıma sahip zarif kapaklar ve kollar
Yuvarlak waffle pişirirken emniyetli kullanım 

Derin kaplarda iki adet waffle pişirmek için yapışmaz waffle plakaları
Malzeme eklemek için geniş alanı vardır, temizlenmesi kolaydır

Her iki tarafı da özel kabuklu, sabit sıcaklığa sahip döner pişirme ünitesi
En iyi sonuçlar için tutarlı pişirme ve karartma

Dijital zamanlayıcı ve dijital termometre
Kolay kullanım, anlaşılır işletim göstergeleri

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

WaFFLe PiŞiriCi



97

Sabahları bu özel tostlarla karşılamak insanın hayatındaki en keyifli anlardandır. 
Geceleri erimiş peynirli sandviç yemek ise hayatın yine en keyifli anlarındandır. Artisan 
Tost Makinesi benzersiz bir tost pişirme deneyimi sunar : Otomatik Sensör, her türlü 
tostu LED zamanlayıcı tarafından geriye doğru sayılan sürelere göre ayarlanmış yedi 
farklı "koyuluk" derecesine bağlı olarak istenen koyuluk seviyesine gelindiğinde 
otomatik olarak indirir ya da kaldırır. Samimi bir dostunuz gibi, Artisan Tost Makinesi 
ondan istediğinizde size sıcak bir tostu hemen hazırlayacaktır. Mutfak bir evin kalbiyse, 
Artisan Tost makineniz de mutfağınızın kalbi. 

TOST MAKİNELERİ

5KMT2204 
Artisan 2 dilimlik tost makinesi

5KMT4205
Artisan 4 dilimlik tost makinesi
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Sıcak tutma özellikle otomatik sensör
Tostu otomatik olarak indirir/kaldırır ve sıcak tutulmasını sağlar 

LED geriye sayım üniteli 7 farklı koyuluk ayarı 
Koyuluk tercihinize en uygun seçimi yapabilirsiniz

Sandviç rafıyla sandviç fonksiyonu* 
Leziz, akıtmayan tost haline getirilmiş sandviçler hazırlayan 

Buz çözme özelliği
Dondurulmuş ekmeğin buzunu çözer ve tost haline getirir

Simit fonksiyonu
Mükemmel simitler ve hamburger ekmekleri için : iç kısmı tost haline getirir, 
dış kısmı sadece ısıtır

Ekstra geniş yuvalara sahip pres döküm yapı 
Sağlam ve stabildir, her çeşit ekmeği tost haline getirebilir 

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR - 5KMT2204

2 diLiMLik tOSt MakineLeri

* Bir adet sandviç rafı standart aksesuar olarak sunulmaktadır.
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Sıcak tutma özellikle otomatik sensör
Tostu otomatik olarak indirir/kaldırır ve sıcak tutulmasını sağlar 

LED geriye sayım üniteli 7 farklı koyuluk ayarı 
Koyuluk tercihinize en uygun seçimi yapabilirsiniz

2 farklı yuva çifti
2 veya 4 dilim ekmeği tost haline getirmek için

Sandviç rafıyla sandviç fonksiyonu* 
Leziz, akıtmayan tost haline getirilmiş sandviçler hazırlayan 

Buz çözme özelliği
Dondurulmuş ekmeğin buzunu çözer ve tost haline getirir

Simit fonksiyonu
Mükemmel simitler ve hamburger ekmekleri için : iç kısmı tost haline getirir, 
dış kısmı sadece ısıtır

Ekstra geniş yuvalara sahip pres döküm yapı
Sağlam ve stabildir, her çeşit ekmeği tost haline getirebilir 

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR - 5KMT4205

4 diLiMLik tOSt MakineLeri

* Bir adet sandviç rafı standart aksesuar olarak sunulmaktadır.
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SandVİÇ raFi* HaMBUrGer ekMeĞİ 
iSitiCi

5Ktsr1
İnce kıyılmış et veya peynirle 
hazırlanmış tost sandviçler.

5KtBW
Hamburger ekmeklerinizi veya 
lavaşları ısıtın ve tost makinenizin 
üstünde sıcak tutulmasını sağlayın.

STANDART / İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

* Bir adet sandviç rafı standart aksesuar olarak sunulmaktadır.
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“Kettle'a bırakın”. Birkaç dakika ara verip sıcak bir içecek eşliğinde dostlarımızla 
sohbet etmek hepimizin hayatında vazgeçilmez bir unsurdur. Farklı renk seçeneklerine 
ve düzgün, zarif tasarıma sahip Çift Duvarlı 1,5 L Kettle, özellikleriyle de çok zengindir. 
Çay sever misiniz ? Sıcaklığı kendiniz için en uygun seviyeye ayarlayabilirsiniz : leziz bir 
yeşil çay için hafifçe veya koyu bir Assam çayı için iyice ısıtın ; aşçılar asla ölçüyü 
kaçırmak istemezler ! 

Çift duvarlı boşluk, suyu daha uzun bir süre boyunca sıcak, kettle'ı ise soğuk tutar. 
Mutfakta farklı rengiyle ön plana çıkacak olan 1,5 L Kettle, bir sonraki sohbetlerinizde 
size yardımcı olmak için her zaman hazırdır.

1,5 L KETTLE

5KEK1522
Artisan 1,5 L Kettle
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Pürüzsüz, yuvarlak tasarım, 1,5 L kapasite
Büyük miktarda suyu kaynatabilir ; her mutfak için zarif bir yardımcı 

Çift duvarlı yapı
Daha iyi ısı yalıtımı suyu daha uzun süre sıcak tutar, gürültüyü azaltır 
ve kettle'ı daha soğuk tutar.

50°C ila 100°C arasında bir sıcaklık ayarı yapılabilir
Malzemeleriniz için en doğru sıcaklığı seçin : içecekler için sıcak, çorbalar için 
kaynatma seviyesi gibi.

Sıcaklık göstergesi
Kettle tabanından alındığında bile su sıcaklığını kolayca kontrol edebilirsiniz

Yumuşak saplı metal yapı
Sağlam, dayanıklı ve kavraması kolay

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

1,5 L kettLe
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İtalyan tarzı mükemmel espresso, dört M arasındaki mükemmel uyumun adıdır: 
Miscela (kahve çekirdeği seçimi), Macina (öğütme), Mano (el) ve Macchina (espresso 
makinesi). 

Espresso hazırlama sanatı, Artisan Espresso Makinesinde bambaşka bir boyuta çıkıyor.

ESPRESSO MAKİNESİ

5KES100
Artisan Espresso Makinesi



111eSPreSSO MakineSi

İki bağımsız kaynatıcı
Kaynatma ve köpürtme arasında gecikme olmaksızın tutarlı performans

Espresso kaynatıcı
En iyi kaynatma için sabit sıcaklık sunar - 
İtalyan stili "kremalı" espresso için idealdir.

Buhar odası
Yoğun kremalı bir cappuccino için sabit sıcaklıkta 
bolca kuru buhar sağlar

Profesyonel filtre yuvası
Birbirleriyle değiştirilebilen iki adet paslanmaz çelik filtre sepetini tutarak 
öğütülmüş kahve ve kağıt kapsüllerle kaynatmaya imkan tanır

Geniş espresso ve buhar göstergeleri
Kaynatma ve köpürtme için anlaşılır kaynatıcı durumu göstergesi

Pres döküm metal yapı
Sağlam ve dayanıklı

Bardak ısıtıcı
6 espresso bardağının ısıtılması için pratik saklama alanı

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
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2 FİLtre SePetİ kaHVe kaŞiĞi tOkMak

Bir bardak espresso veya 
kağıt kahve kapsülü için 
küçük sepet, 2 bardak 
espresso veya öğütülmüş 
kahve için büyük sepet.

tek bardak espresso için 
7 gram kapasite.

eSPreSSO MakineSi

SÜZMe FirÇaSi ÇikariLaBiLir aĞiZPaSLanMaZ 
ÇeLİk CeZVe

STANDART AKSESUARLAR
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Tutkulu espresso şefleri için, kahve çekirdeklerinin doğru öğütülmesi gerçek bir aroma 
şöleni ile sıradan bir bardak kahve arasındaki ince çizgi demektir. Taze öğütülmüş bir 
kahvenin aroması ve kokusu hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. 

Tüm bunlar artık zarif tasarımlı tek bir üründe birleşiyor – Kahve Öğütücü.

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

5KCG100
Artisan Kahve Öğütücü 
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Düşük devir (dev/dak)
Daha az sürtünme ve statik kahve boşaltımı sayesinde 
aromayı korur

Pürüzsüz yuvarlak tasarım ve kahveye kolay erişim
Temizlenmesi kolay

15 öğütme seviyesi
Espresso'dan Fransız kahvesine kadar her lezzete uygun

Pres döküm metal yapı
Sağlam ve dayanıklı

Büyük, paslanmaz çelik hassas kahve öğütme üniteleri
Tutarlı ve mükemmel öğütme

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

kaHVe ÖĞÜtÜCÜ

kaHVe kaŞiĞi

ÖĞÜtMe ÜniteSi 
teMiZLeMe FirÇaSi
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TEKNİK ÖZELLİKLER



121

Elektrik Gücü Miktarı/Doğrudan Tahrik   300 W

Motor tipi    AC (Alternatif Akım)

Azami motor gücü (beygir gücü)    0,3 BG

Gerilim    220 - 240 V

Frekans    50 / 60 HZ

Motor Devri (Hız 1-10)    58 - 220

Gövde malzemesi     Pres Döküm Çinko

Hız kontrol mekanizması    Hibrit elektronik

Ürün ebatları  5KSM150PS Y x G x D 36,2 x 22,2 x 34,3 cm

 5KSM156 Y x G x D 36,2 x 28,3 x 34,3 cm

Ambalaj ebatları  5KSM150PS Y x G x D 42,6 x 28,9 x 41,3 cm

 5KSM156 Y x G x D 43,2 x 31,1 x 43,8 cm

Net ağırlık  5KSM150PS  10,6 kg

 5KSM156  12,0 kg

Brüt ağırlık  5KSM150PS  12,4 kg

 5KSM156  14,0 kg

Maks. hamur kapasitesi  1 kg çok amaçlı un 
 veya 800 g buğday unu

teknik ÖZeLLikLer

 
 
4,8 L Artisan Açılır Kafalı Stand Mikserler  
5Ksm150Ps   –156

Mevcut renkler Ref.   Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı 5KSM150PSER  •     
akik siyahı 5KSM150PSOB  •     
beyaz 5KSM150PSWH  •     
badem ezmesi  5KSM150PSAC  •     
kobalt mavisi 5KSM150PSBU  •     
pembe  5KSM150PSPK  •     
buz mavisi 5KSM150PSIC  •     
yeşil elma 5KSM150PSGA  •     
görkemli sarı 5KSM150PSMY  •     
gümüş madalyon 5KSM150PSMS  •     
üzüm 5KSM150PSGP  •     
metalik krom 5KSM150PSMC  •     
espresso 5KSM150PSES  •     
böğürtlen 5KSM150PSBY  •     
mandalina 5KSM150PSTG  •     
zımparalanmış nikel 5KSM150PSNK  •     
krom 5KSM150PSCR  •     
yeşil biber 5KSM150PSYP  •     
yabanmersini 5KSM150PSCB  •     
elma şekeri 5KSM150PSCA  •     
elektrik mavisi 5KSM150PSEB  •     
frambuazlı dondurma 5KSM150PSRI  •     
elma şarabı 5KSM150PSAP  •     
kristal mavisi 5KSM150PSCL  •     
café latte 5KSM150PSLT  •     
fıstık yeşili 5KSM150PSPT  •     
buzlu inci* 5KSM156FP  •    

* Buzlu inci stand mikser 4,8 l kapasiteli buzlu cam kap ile sunulur ve boşaltma siperi ya da polisajlı paslanmaz çelik kap yoktur. 
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6,9 L Artisan Kaldırılabilir Kaplı Stand Mikser  
5Ksm7580X

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi 
imparatorluk kırmızısı 5KSM7580XER •  
akik siyahı 5KSM7580XOB •  
gümüş madalyon 5KSM7580XMS •  
elma şekeri 5KSM7580XCA •  
buzlu inci 5KSM7580XFP • 

Elektrik Gücü Miktarı/Doğrudan Tahrik  500 W

Motor tipi  DC (doğru akım)

Azami motor gücü (beygir gücü)  1,3 BG

Gerilim  220 - 240 V

Frekans  50 / 60 Hz

Motor Devri (Hız 1 - 10)  40 - 200

Gövde malzemesi   Pres Döküm Çinko

Hız kontrol mekanizması  Elektronik

Ürün ebatları Y x G x D 41,9 x 28,6 x 36,8 cm

Ambalaj ebatları Y x G x D 50,2 x 34,3 x 44,1 cm

Net ağırlık  13,1 kg

Brüt ağırlık   15,5 kg

Maks. hamur kapasitesi  2,2 kg çok amaçlı un 

teknik ÖZeLLikLer

imParatOrlUK  
Kirmizisi

BUzlU iNCi

aKiK siyaHi Gümüş madalyON

elma şeKeri
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1,5 L Cam Sürahili ve 0,75 L Mutfak  
Kavanozlu Artisan Blender 5KsB5553

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı  5KSB5553ER •    
akik siyahı  5KSB5553OB •    
beyaz  5KSB5553WH  •    
badem ezmesi  5KSB5553AC •    
kobalt mavisi  5KSB5553BU •    
pembe  5KSB5553PK •    
yeşil elma  5KSB5553GA •    
mandalina  5KSB5553TG •    
görkemli sarı  5KSB5553MY •    
gümüş madalyon 5KSB5553MS •    
zımparalanmış nikel  5KSB5553NK •    
krom  5KSB5553CR •    
kristal mavisi  5KSB5553CL •   

Elektrik Gücü Miktarı  550 W

Gerilim  220 - 240 V

Frekans  50 / 60 HZ

DEV/DAK  4000 - 11500

Ürün ebatları  Y x G x D 37,5 x 21,6 x 23,2 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 44,5 x 25,7 x 28,0 cm

Net Ağırlık  5,9 kg

Brüt Ağırlık  7,7 kg

Blender kavanozu net ağırlığı  460 g

Cam sürahi kapasitesi  1,5 L

Mutfak kavanozu kapasitesi  0,75 L

teknik ÖZeLLikLer

İmParatOrlUK 
Kirmizisi

Gümüş madalyON

Badem ezmesi

yeşil elma GörKemli sari

Kristal maVisizimParalaNmiş 
NiKel

KrOm

Beyaz KOBalt maVisiaKiK siyaHi

maNdalİNaPemBe
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Artisan 4 L Mutfak Robotu 5KfP1644

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı* 5KFP1644ER •    
akik siyahı** 5KFP1644OB •    
badem ezmesi** 5KFP1644AC •    
gümüş madalyon** 5KFP1644MS •    
elma şekeri** 5KFP1644CA •    
buzlu inci*  5KFP1644FP •   

Motor tipi  Endüksiyon

Elektrik Gücü Miktarı  650 W

Gerilim  220 - 240 V

Frekans  50 / 60 Hz

Motor Devri (Hız 1 - 12)   700-1600***

Motor gövdesi malzemesi   Pres döküm alüminyum

Ürün ebatları  Y x G x D 45,7 x 30,4 x 24,8 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 50,5 x 55,8 x 36,6 cm

Net Ağırlık  13,6 kg

Brüt Ağırlık  15,6 kg

* mayıs 2013'te piyasaya sunulacaktır. 
** temmuz 2013'te piyasaya sunulacaktır. 

*** Bu ölçüler, %30 tolerans aralığı içinde değişiklik gösterebilir

imParatOrlUK  
Kirmizisi

elma şeKeri

aKiK siyaHi Badem ezmesİ

BUzlU iNCiGümüş madalyON
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* mart 2013'te piyasaya sunulacaktır.

teknik ÖZeLLikLer

 
 
Artisan Şarjlı El Blenderı 5KHB3583*

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı 5KHB3583ER  • 
akik siyahı 5KHB3583OB • 

Pil tipi 12 V lityum-iyon şarj edilebilir pil

Şarj aleti  •

Şarj aleti gerilimi  220 - 240 V

Şarj aleti frekansı  50 / 60 Hz

El Blenderı gerilimi 12 Volt pil 180 Watt

Boş haldeki pilin ortalama tam şarj edilme süresi 3 saat

Motor tipi  Doğru Akım

Malzeme Plastik motor gövdesi, paslanmaz çelik  
 karıştırma kolu ve bıçak

S şekilli bıçağın hızı (dev/dak) (1-5 arası hız) 6100 -11000

Ürün ebatları  Y x G x D 48,2 x 5,7 x 6,3 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 36,0 x 18,2 x 14,2 cm

Net Ağırlık  1,1 kg

Brüt Ağırlık  1,3 kg

imParatOrlUK  
Kirmizisi

aKiK siyaHi
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* Nisan 2013'te piyasaya sunulacaktır. 
** Uzun kol ile ölçülmüştür.

teknik ÖZeLLikLer

 
Artisan Şarjlı El Blenderı, aksesuarlarıyla   
5KHB3581*

Mevcut renkler  Ref. Avrupa prizi  
elma şekeri   5KHB3581CA  •   

Pil tipi 12 V lityum-iyon şarj edilebilir pil

Şarj aleti  •

Şarj aleti gerilimi  220 - 240 V

Şarj aleti frekansı  50 / 60 Hz

El Blenderı gerilimi 12 Volt pil 180 Watt

Boş haldeki pilin ortalama tam şarj edilme süresi 3 saat

Motor  Doğru Akım

Malzeme Plastik motor gövdesi, paslanmaz çelik  

 karıştırma kolu ve bıçak

Motor Devri (Hız 1 - 5) Bıçaklar 6100 -11000

 Çırpıcı aksesuar 610 -1100

 Doğrayıcı aksesuar 1020 -1830

Ürün ebatları  Y x G x D 48,2** x 5,7 x 6,3 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 47,9 x 47,6 x 14,2 cm

Net Ağırlık  4,5 kg (aksesuarlar ve  
  saklama çantasıyla birlikte)

Brüt Ağırlık  5 kg

elma şeKeri
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Artisan Waffle Pişirici 5KWB100

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı 5KWB100ER •  
akik siyahı 5KWB100OB •  
badem ezmesi 5KWB100AC •  
metalik sedef 5KWB100PM • 

Elektrik Gücü Miktarı  1400 W

Gerilim  230 - 240 V

Frekans  50 / 60 Hz

Ürün ebatları  Y x G x D 26,4 x 41,4 x 23,6 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 33 x 48,3 x 30,5 cm

Net ağırlık  8,2 kg

Brüt ağırlık  10,4 kg

Waffle Çap:  19 cm

 Y 3 cm

 

teknik ÖZeLLikLer

metaliK sedefBadem ezmesi

İmParatOrlUK 
Kirmizisi

aKiK siyaHi
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Artisan 2 dilimlik tost makinesi 5Kmt2204

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı* 5KMT2204ER •     
akik siyahı* 5KMT2204OB •     
badem ezmesi* 5KMT2204AC •     
gümüş madalyon* 5KMT2204MS •    
elma şekeri* 5KMT2204CA •     
buzlu inci** 5KMT2204FP •    

Yuva sayısı  2

Gövde malzemesi  Pres döküm alüminyum

Çıkarılabilir kırıntı haznesi  •

Elektrik Gücü Miktarı  1250 Watt

Gerilim  220 - 240 V

Frekans  50 / 60 Hz

Ürün ebatları  Y x G x D 22,5 x 18 x 33 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 32 x 40 x 24 cm

Net ağırlık  5 kg

Brüt ağırlık   6 kg

teknik ÖZeLLikLer

Badem ezmesi

Gümüş madalyON

İmParatOrlUK 
Kirmizisi

aKiK siyaHi

elma şeKeri BUzlU iNCi

* mart 2013'te piyasaya sunulacaktır. 
** temmuz 2013'te piyasaya sunulacaktır.
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Artisan 4 dilimlik tost makinesi 5Kmt4205*

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı 5KMT4205ER •     
gümüş madalyon 5KMT4205MS •    

Yuva sayısı  4

Gövde malzemesi  Pres döküm alüminyum

Çıkarılabilir kırıntı haznesi  •

Elektrik Gücü Miktarı  2500 W

Gerilim  220 - 240 V

Frekans  50 / 60 Hz

Ürün ebatları  Y x G x D 20,5 x 34,8 x 30,4 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 29,2 x 40 x 38,2 cm

Net ağırlık  7,5 kg

Brüt ağırlık   8,5 kg

teknik ÖZeLLikLer

Gümüş madalyONİmParatOrlUK 
Kirmizisi

* Nisan 2013'te piyasaya sunulacaktır.
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Artisan 1,5 L Kettle 5KeK1522

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı* 5KEK1522ER •    
akik siyahı* 5KEK1522OB •    
badem ezmesi* 5KEK1522AC •    
gümüş madalyon* 5KEK1522MS •    
elma şekeri* 5KEK1522CA •    
buzlu inci**  5KEK1522FP •   

Kettle kapasitesi  1,5 L

Çift duvarlı  •

Gövde malzemesi  Alüminyum

İç kısım malzemesi Plastik iç duvar, paslanmaz çelik iç taban

Sıcaklık aralığı  50 -100 °C

Hızlı kaynatma  •

Gizli kaynatma elemanı  •

Arka aydınlatmalı su penceresi   •

Çıkarılabilir kireç filtresi  •

360° tabanlı kablosuz işletim  •

Kaymaz kauçuk ayaklı ve kablo yuvalı stabil taban •

Elektrik Gücü Miktarı  2400 Watt

Gerilim  220 - 240 V

Frekans  50 / 60 Hz

Ürün ebatları  Y x G x D 21,8 x 26,3 x 21 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 26,4 x 27 x 23,9 cm

Net ağırlık  2,1 kg

Brüt ağırlık  2,5 kg

* mart 2013'te piyasaya sunulacaktır. 
** temmuz 2013'te piyasaya sunulacaktır. 

Badem ezmesi

Gümüş madalyON

İmParatOrlUK 
Kirmizisi

aKiK siyaHi

elma şeKeri BUzlU iNCi
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Artisan Espresso Makinesi 5Kes100

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı 5KES100ER •     
akik siyahı 5KES100OB •     
badem ezmesi 5KES100AC •     
metalik sedef 5KES100PM •    

Elektrik Gücü Miktarı  maks. 1300 W

Gerilim  230 - 240 V

Frekans  50 Hz

Basınç  15 Bar Pompa

2 litre kapasiteli sürgülü ve çıkarılabilir su tankı

Ürün ebatları  Y x G x D 39 x 31,5 x 31 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 50 x 38,5 x 38,5 cm

Net ağırlık  13,3 kg

Brüt ağırlık  15,9 kg

teknik ÖZeLLikLer

metalİK sedef

İmParatOrlUK 
Kirmizisi

Badem ezmesi

aKiK siyaHi
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Artisan Kahve Öğütücü 5KCG100

Mevcut renkler Ref. Avrupa prizi  
imparatorluk kırmızısı 5KCG100ER •    
akik siyahı 5KCG100OB •    
badem ezmesi 5KCG100AC •    
metalik sedef 5KCG100PM •   

Elektrik Gücü Miktarı   175 - 185 W 

Gerilim   230 - 240 V

Frekans   50 / 60 Hz

Ürün ebatları  Y x G x D 34,3 x 26,2 x 15,2 cm

Ambalaj ebatları  Y x G x D 31 x 45,5 x 19,5 cm

Net ağırlık   4,5 kg

Brüt ağırlık   5,9 kg

DEV/DAK   450

Büyük kesme üniteleri çap 5,7 cm

Cam çekirdek besleme gözü kapasite 198 g

cam kahve çekirdeği haznesi kapasite 241 g

teknik ÖZeLLikLer

metalİK sedef

İmParatOrlUK 
Kirmizisi

Badem ezmesi

aKiK siyaHi
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