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• Alles-in-een kooktoestel met een hele reeks 
standaardaccessoires en kooktemperaturen 
(van 40 °C tot 140 °C) 
Kan met één druk op de knop het werk van 
verschillende apparaten uitvoeren: hakken, 
fijnmalen, snijden, mengen, mixen, kloppen, 
emulgeren, kneden, stomen, koken, stoven, braden

• 6 automatische kookmodi
Koken, braden, stoven, stomen, pureren 
en deeg maken 
Eenvoudig te programmeren voor gemakkelijk 
koken terwijl u kostbare tijd bespaart

• Gratis kookboek, smart App en microsite
Stap-voor-stap uitleg bij alledaagse recepten 
Smart App en microsite met regelmatig 
bijgewerkte recepten door lokale 
ambassadeurs en chefs 

• Dikke aluminium plaat kan ingesteld worden tot 
op hoge en precieze kooktemperatuur (140 °C)
Zorgt voor hogere temperaturen en een 
gelijkmatigere verhitting 
Precieze temperatuurmeting en snellere 
opwarming na toevoegen van koud voedsel

• Unieke en stijlvolle roestvrijstalen kookpot 
van 4,5 L met een brede basis, ergonomische 
handgrepen, een scharnierend deksel en 
een vulopening
Een heerlijke maaltijd bereiden was nog nooit 
zo gemakkelijk voor kleine of grote families 
(tot 6 porties).
Het scharnierende deksel en de vulopening 
zijn ideaal om tijdens het koken ingrediënten 
of kruiden toe te voegen

• Speciaal ontworpen StirAssist-menger accessoire 
Roert de ingrediënten licht door voor een 
gelijkmatige bereiding en 'handgeroerde' 
resultaten

• Premium ontwerp: basis van gegoten metaal, 
metalen knop en hendels en hoogwaardige 
afwerkingen in verschillende kleuren
Robuust, stabiel, duurzaam en gemakkelijk 
te reinigen

KitchenAid ARTISAN Cookprocessor 
5KCF0104



TECHNISCHE GEGEVENS 
Max. vermogen 1500 W
Vermogen motor 450 W 
Vermogen verwarmingselement 1050 W
Frequentie 50 - 60 Hz
Toerental (mes) 100 tot 2300
Inhoud van de pot 4,5 L
Lijn voor maximale inhoud 2,5 L
Materiaal romp gegoten metaal
Materiaal deksel BPA-vrij plastic
Temperatuurschaal van 40 °C tot 140 °C
Temperatuurstappen 5 °C
Afmetingen product H x B x D 41,1 x 31,4 x 34,2 cm
Afmetingen verpakking H x B x D 43 x 43,5 x 46 cm
Afmetingen multipack H x B x D 44 x 44,5 x 47 cm
Nettogewicht 10,14 kg
Brutogewicht 12,4 kg
Brutogewicht multipack 13,3 kg
Multipack 1 eenheid
 

Lengte van het netsnoer 100 cm

Land van productie
Amerikaans design - 
Montage in China

REFERENTIES EAN /2 EAN /3
 BELGIË NEDERLAND
5KCF0104BER 5413184101480 5413184101565
5KCF0104BCA 5413184101497 5413184101572
5KCF0104BAC 5413184101534 5413184101619
5KCF0104BMS 5413184101541 5413184101626
5KCF0104BBK 5413184101558 5413184101633

KitchenAid ARTISAN Cookprocessor 5KCF0104

STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

GRATIS kookboek en smart App 
Eenvoudig stap-voor-stap beginnerskookboek 
en app met klassieke recepten voor elke dag.

StirAssist-menger 5KZSA12
Roert de ingrediënten licht door voor 
een gelijkmatige bereiding en een betere 
vermenging met uitstekende resultaten.

Eierklopper 5KZEW11
Hiermee klopt u snel eiwitten voor schuim-
gebakjes, mousses, soufflés en desserts.

Scharnierend Chef deksel 5KZLA12
Centrale opening, soft touch maatbekertje en 
tweedelig vergrendelsysteem. Nieuw ontwerp 
met een beeld van 360° op het voedsel terwijl 
het wordt bereid. Niet langer nodig om het 
deksel te openen om eenvoudig ingrediënten 
toe te voegen.
Vaatwasbestendig.

Maatbekertje 5KZMC12
Handig hulpmiddel om ingrediënten in 
kopjes en ml (50-75-100) af te meten 
tijdens het verwerken.

Bovenste en onderste stoombakje met 
deksel 5KZSB11
Plaats ze bovenop de kookpot om een 
bijgerechtje of een volledige maaltijd 
in een keer te stomen.
Enkele adviezen:
Bovenste stoombakje:  
voor 3 à 4 kleine vissen 
Onderste stoombakje:
voor 500 g gehakte of gesneden groenten
voor 3 à 4 grote aardappelen
voor 6 à 8 kleine aardappelen

Inwendig stoombakje: 5KZIS11
voor 6 à 8 middelgrote garnalen

Deegmes 5KZDB11
Kneedt alle types gistdeeg
(brood, pizza, brioche, …).

Minikom en Mini MultiBlade-mes 5KZMA12
Plaats de Minikom met het Mini MultiBlade-
mes in de kookpot om kleine hoeveelheden 
(kruiden, noten, pesto, babyvoeding, ...) 
te mengen.
De Minikom is gemaakt van BPA-vrij plastic; 
het Mini MultiBlade-mes is gemaakt van 
roestvrij staal.

MultiBlade-mes 5KZMB11
Het MultiBlade-mes is het perfecte hulpmiddel 
om te snijden, hakken, mengen en pureren.
Gebruik het in de kookpot om grote 
hoeveelheden te verwerken.
Gemaakt van roestvrij staal.

Unieke en stijlvolle roestvrijstalen 
kookpot van 4,5 L met een brede basis 
en ergonomische handgrepen 5KZCP12
Bereid wat u maar wilt, van eenvoudige tot 
de meest ingewikkelde gerechten. Een heerlijke 
maaltijd bereiden was nog nooit zo gemakkelijk 
voor kleine of grote families.

Opbergdoos
De eierklopper, de StirAssist-menger, het 
deegmes en het MultiBlade-mes passen 
in deze handige kleine opbergdoos.

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Foodprocessor accessoirekit 5KZFP11
Met deze extra mengkom verwerkt u eenvoudig 
dik tot dun voedsel met één draai aan de knop. 
De kom wordt geleverd met een manueel 
instelbare schaafschijf (7 verschillende diktes) en 
een omkeerbare raspschijf (fijn en medium opties).
Kan in de bovenste lade vawn de vaatwasser 
worden afgewassen.


