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ONYX ZWART AMANDELWITKEIZERROOD

• Asymmetrisch roestvrijstalen mes**
Mixt op 4 verschillende hoeken om ingrediënten 
naar de messen toe te trekken voor gladde, 
consistente en uitzonderlijke resultaten
Maakt het mogelijk om grote en taaie ingrediënten 
te mixen, zoals hele vruchten en groenten

• Unieke stamper met flexibele rand
Voor grote of ultradikke mengsels
Duwt de ingrediënten naar de messen toe en 
schraapt de zijkanten van de mengbeker voor 
een gelijkmatiger mixresultaat

• Premium voetstuk van gegoten metaal, 
precieze regelaar en schakelaars
Stevig, stabiel, duurzaam en makkelijk te reinigen

• Krachtige motor met een maximaal vermogen 
van 3,5 pk*
Verwerkt en mixt snel en gemakkelijk taaie 
ingrediënten, zoals bevroren fruit en vezelige, 
voedzame groenten, voor soepelere resultaten

• Precisie-draaiknop met 11 snelheden, Pulse- 
en Boost-optie en zelfreinigende cyclus
Biedt voortdurend variabele snelheidsregeling 
van 1 tot -11, van lage tot hoge snelheden, 
om aan de specifieke behoeften van alle 
recepten te voldoen 
Voor eenvoudige reiniging en gebruik

• 2,6 L BPA-vrije vaatwasbestendige mengbeker 
met afneembare Soft Touch handgreep en 
geventileerd deksel met verwijderbare 
mengbeker voor ingrediënten
Ontworpen en gebouwd om de prestaties van 
de blender verder te optimaliseren
Comfortabele grip, gemakkelijk om ingrediënten 
te meten en toe te voegen tijdens het mixen

 ** Zie de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding voor meer details over het gebruik en prestaties van de blender.
*** Gepatenteerd mes in V.K. en Duitsland. 



TECHNISCHE GEGEVENS 
Vermogen 1800 W
Elektrisch vermogen Motor met een maximaal vermogen van 3,5 pk*
Snelheden 11
Programma's Zelfreinigende cyclus
Rpm motor 1.000 tot 24.000
Inhoud van de mengbeker Volledige mengbeker 2,6 L

Aangegeven max. inhoud 1,65 L
Materiaal romp Gegoten metaal
Koppelingsmechanisme materiaal Staal
Afmetingen product H × B × D 44,9 x 26,7 x 23,1 cm
Afmetingen verpakking H × B × D 45,2 x 39,7 x 35,1 cm
Afmetingen multipack H × B × D 46,8 x 39,7 x 35,9 cm
Nettogewicht 8,8 kg
Brutogewicht 9,3 kg
Brutogewicht multipack 9,3 kg
Multipack 1 eenheid
Lengte van het netsnoer 106,7 cm
Land van productie V.S.
Gedrukt kookboek Nee

REFERENTIES KLEUREN EAN
5KSB7068EAC AMANDELWIT 5413184201593
5KSB7068EER KEIZERROOD 5413184201616
5KSB7068EOB ONYX ZWART 5413184400262

KitchenAid ARTISAN Power Blender 5KSB7068

STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

2,6 L BPA-vrije mengbeker afneembare 
Soft Touch handgreep
De afgeschuinde hoeken zorgen ervoor dat 
van 3 kanten mooi kan worden gegoten.
Mengbeker met enkele wand: aangegeven 
capaciteit bedraagt 1,65 L.
Met de afneembare siliconen handgreep houdt 
en controleert u de mengbeker comfortabel.
Vaatwasbestendig.

SVeilig, geventileerd deksel met dop 
om ingrediënt af te meten
Past stevig op de mengbeker, minimaliseert 
morserij tijdens het gebruik.
Het deksel is gemaakt van silicium 
en kan gemakkelijk worden verwijderd 
en schoongemaakt. Solide kern 
voorkomt kromtrekken.
Het beschikt over een ventilator voor 
het mixen van hete soepen en een 
ingrediëntenbekertje van gegoten 
metaal om ingrediënten af te meten 
en toe te voegen tijdens het mixen.
Vaatwasbestendig.

Afneembare siliconen stabiliserende 
beschermlaag rond de mengbeker
Houdt de mengbeker stevig op het 
voetstuk voor extra stabiliteit. 
Vaatwasbestendig.

Asymmetrisch roestvrijstalen mes**
Geslepen en nauwkeurig gericht om de 
kracht en mixprestaties te optimaliseren.
Mixt op 4 verschillende hoeken.
Gehard roestvrijstalen mes van 3 mm dikte 
dat draait op 400 km/u.
Vaatwasbestendig.

Stamper met flexibele rand
Voor grote of ultradikke mengsels.
Gemaakt van kunststof en rubber.
Vaatwasbestendig.

 * Zie de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding voor meer details over het gebruik en prestaties van de blender.
** Gepatenteerd mes in V.K. en Duitsland. 



KitchenAid ARTISAN Power Blender 5KSB7068

OPTIONEEL ACCESSOIRE

2,6 L BPA-vrije enkelwandige mengbeker
5KSB68SW
Ontworpen om de prestaties van de blender 
te optimaliseren en de krachtige motor en 
het exclusieve ontwerp van de messen te 
benadrukken.
De mengbeker, messen, deksel en 
afneembare handgreep zijn allemaal 
vaatwasbestendig.

TECHNISCHE GEGEVENS - OPTIONEEL ACCESSOIRE
Afmetingen verpakking H × B × D 30,5 x 22,86 x 22,86 cm
Afmetingen multipack H × B × D 47,3 x 24 x 31 cm
Nettogewicht 1,2 kg
Brutogewicht 1,55 kg
Brutogewicht multipack 1,63 kg
Multipack 2 eenheden
Land van productie China

REFERENTIES OMSCHRIJVING EAN  EAN Multipack (2 eenheden)
5KSB68SW 2,6 L Mengbeker 5413184201272 5413184201494


