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KitchenAid mini foodprocessor 
5KFC3516

• Lichte foodprocessor en compact design
De perfecte grootte voor dagelijks gebruik 
in de keuken
Ideaal om snel ingrediënten te hakken, 
dressings en sauzen te bereiden en nog 
veel meer

• Eenvoudige bediening met één druk 
op de knop
Gemakkelijk en handig in gebruik

• Twee snelheden en Pulse-functie voor 
nauwkeurige controle
Voor grove of fijne resultaten

• 830 ml BPA-vrije mengkom met giettuit 
en handgreep
Handig en geschikt voor de vaatwasser

• Roestvrijstalen mes
Om rauw fruit en groenten of noten te hakken, 
en peterselie, bieslook of look fijn te hakken 
Pureer gekookt fruit of groenten 

• Opening in het deksel voor het toevoegen 
van vloeistoffen
Druppel de juiste hoeveelheid olie of andere 
vloeistof tijdens het verwerken

ONYX ZWART



TECHNISCHE GEGEVENS 
Vermogen 240 W
Motor Wisselstroom
Voedingsspanning 220-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Omwentelingen per minuut (Snelheid 1 tot 2) 2.450 tot 3.450* RPM
Materiaal motorbehuizing Plastic
Afmetingen product H × B × D 22,2 × 17,8 × 14,3 cm
Afmetingen verpakking H × B × D 24,5 × 17,2 × 17,2 cm
Afmetingen multipack H × B × D 25,3 x 36 x 18 cm
Nettogewicht 1,2 kg
Brutogewicht 1,5 kg
Brutogewicht multipack 3,2 kg
Multipack 2 eenheden
Lengte van het netsnoer (kan worden 
opgeborgen onder het voetstuk)

76,2 cm

Land van productie China
Kookboek Nee

* Dit toerental kan variëren met een toegestane afwijking van 20%

REFERENTIES KLEUREN EAN EAN Multipack (2 eenheden)
5KFC3516EER KEIZERROOD 5413184123598 5413184123444
5KFC3516EAC AMANDELWIT 5413184123314 5413184123468
5KFC3516ECU CONTOUR ZILVER 5413184123321 5413184123475
5KFC3516EOB ONYX ZWART 5413184123604 5413184123451

KitchenAid mini foodprocessor 5KFC3516

STANDAARD ACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

830 ml BPA-vrije mengkom

Heeft een vergrendelbaar mes, handgreep 
en giettuit om gemakkelijk te kunnen 
serveren.
Vaatwasbestendig.

Deksel met kleine opening voor 
vloeistoffen en Pulse/aan-knop

Om vloeistof toe te voegen zoals olijfolie 
tijdens het gebruik. 
Leer smakelijke dressings en sauzen zoals 
mayonaise bereiden. 
Het deksel is vaatwasmachinebestendig.

Roestvrijstalen multifunctioneel mes**

Om rauw fruit en groenten of noten te 
hakken, en peterselie, bieslook of look fijn 
te hakken voor een makkelijke bereiding 
van uw favoriete recepten.
Pureer gekookt fruit of groenten om 
babyvoeding te maken, of om als basis 
voor soepen en sauzen te gebruiken. 
U kunt ook broodkruimels maken of 
rauw vlees malen.  
Vaatwasbestendig.

Hak (1)/pureer (2)-selectiehendel

Hak, meng en pureer snel met precisie, 
dag in, dag uit. Ideaal om eender wat te 
bereiden, van een grove pico de gallo, 
romige hummus tot een gladde saus.

**Gebruik de mini foodprocessor niet om koffiebonen of harde specerijen, zoals nootmuskaat, te verwerken.


