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• Keramische schaafschijf 
Minimaliseert het ophopen van pulp en de 
kuiltjes werken als messen 
Gemakkelijk te reinigen en vaatwasbestendig

• Twee veelzijdige snelheidsinstellingen
De lage snelheidsinstelling maakt het juicen van 
zachtere vruchten gemakkelijk met een 
maximale sapextractie en minder afval
Op hoge snelheid wordt er zoveel mogelijk sap
van hardere vruchten en groenten onttrokken

• Uiterst brede vulopening en stamper
Geschikt voor groenten en fruit met verschillende 
groottes, zonder veel voorbereidend snijwerk

• Saptrechter met antidruppelklep
Om de doorstroming van het sap toe te laten 
(openen) of te stoppen (sluiten)

• 3-in-1 instelbare pulpzeef
Voor het gemakkelijk aanpassen van de 
hoeveelheid pulp met de instellingen voor
veel, gemiddeld en weinig pulp

• Hoogwaardige gegoten metalen 
constructie en stijlvol ontwerp
Stevig, stabiel en makkelijk te reinigen

*Zolang de voorraad strekt



TECHNISCHE GEGEVENS 
Vermogen 500 W
Motortype Inductie
Elektrisch vermogen 0,7 pk
Toerental 7.000 tot 10.000
Snelheden 2
Materiaal romp Gegoten metaal
Materiaal centrifugekom/sapbeker BPA-vrij kristalplastic
Afmetingen product H × B × D 43,2 x 39,4 x 22,9 cm
Afmetingen verpakking H × B × D 50,5 x 43,9 x 26,7 cm
Afmetingen multipack H × B × D 52,1 x 45,5 x 27,9 cm
Nettogewicht 6,9 kg
Brutogewicht 9 kg
Brutogewicht multipack 10 kg
Multipack 1 eenheid
Lengte van het netsnoer 91,4 cm
Land van productie China

Ledlampje «Netstroom ingeschakeld» Ja
Instelbare pulpregeling Ja

REFERENTIES KLEUREN  EAN 
5KVJ0332ECA APPELROOD 5413184900366
5KVJ0332EMS TINGRIJS 5413184900373
5KVJ0332EER* KEIZERROOD 5413184900397
5KVJ0332EAC AMANDELWIT 5413184900311

KitchenAid ARTISAN sapcentrifuge 5KVJ0332

STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

2-in-1 brede vulopening en stamper
Voor allerlei soorten groente en fruit.
Gemaakt van BPA-vrij plastic.

Pulpreservoir van 1,2 L met handvat
Hoeft niet leeg te worden gemaakt 
wanneer u grote hoeveelheden perst.
Gemaakt van BPA-vrij plastic.

Reinigingsborstel
Om voedsel of resten van de zeef 
af te wassen.
Met witte borstelharen en een schraper.

Sapbeker van 1 L met deksel
Om snel en gemakkelijk grote hoeveelheden 
sap te bereiden en te bewaren.
Gemaakt van BPA-vrij plastic.

Keramische schaafschijf 
Heeft een stevig oppervlak dat het ophopen 
van pulp minimaliseert en het reinigen 
makkelijk maakt. De verhoogde raspkuiltjes 
werken als messen.
Vaatwasbestendig.

Instelbare pulpzeef 
De pulpregelmoer kan op de gewenste 
pulpinstelling worden ingesteld voor veel, 
gemiddeld of weinig pulp.
Vaatwasbestendig.

*Zolang de voorraad strekt


