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• Kompakten palični mešalnik z lahkim ohišjem
Preprosta uporaba 
Vsestransko

• Snemljiva mešalna palica s 4-točkovnim rezilom iz 
nerjavnega jekla
Za učinkovito mešanje sestavin za smutije, mlečne 
napitke, juhe, humus in še veliko drugega 
Zagotavlja enostavno spreminjanje sestavin v 
popolne pireje in okusne jedi

• Nastavek v obliki metlice
Če želite hitro stepsti beljake v sneg in kremo ali 
emulgirati solatne prelive in majonezo

• Nastavek v obliki sekljalnika
Za sekljanje zelišč, orehov, sirov in še več

• Nadzor spremenljive hitrosti 
Za večjo prilagodljivost in nadzor nad receptom

• 1-litrski merilni vrč za mešanje, ki ne vsebuje BPA-
ja ter je opremljen s pokrovom in ročajem
Odličen za posamezna opravila mešanja ali postrežbo

• Snemljiv ščitnik za posodo
Za zaščito posode



TEHNIČNI PODATKI 
Motor AC (izmenični tok)
Vatna moč 180 W
Napetost 220–240 V
Frekvenca 50/60 Hz
Število hitrosti Spremenljiva
Vrtljaji na minuto (vrt/min)* Rezilo 

Rezilo za sekljanje 
Metlica

8250–11.600 
1375–1933 
825–1160

Material ohišja motorja Plastika
Mere izdelka (vključno z mešalno palico) V × Š × G 41,4 × 9,05 × 6,35 cm
Mere embalaže V × Š × G 13,9 × 30 × 37,3 cm
Mere paketa z zunanjo škatlo V × Š × G 28,7 × 38,30 × 30,8 cm
Neto teža (vključno z mešalno palico) 935 g
Bruto teža 2,55 kg
Bruto teža paketa z zunanjo škatlo 5,51 kg
Paket z zunanjo škatlo 2 enoti
Dolžina kabla 152,5 cm
Država porekla Kitajska (zasnovano v ZDA)

REFERENCE BARVE EAN EAN ZA PAKET Z ZUNANJO ŠKATLO (2 ENOTI)
5KHBV83EOB ONYX BLACK 8003437619564 8003437619571
5KHBV83EER EMPIRE RED 8003437619519 8003437619533
5KHBV83EAC ALMOND CREAM 8003437619472 8003437619489
5KHBV83EDG CHARCOAL GREY 8003437619588 8003437619595
5KHBV83EBM MATTE BLACK 8003437619601 8003437619700

KitchenAid palični mešalnik 5KHBV83

STANDARDNI DODATKI

Snemljiva mešalna palica (20,3 cm) s 4-točkovnim 
rezilom iz nerjavnega jekla
Enostavno miksajte, mešajte, pasirajte, trite, penite, 
stepajte in sekljajte poljubne sestavine, tudi v globljih 
posodah, skledah ali vrčih.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju (samo v 
zgornji košari).

Ščitnik za posodo
Med uporabo paličnega mešalnika varuje posodo 
pred poškodbami.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju (samo v 
zgornji košari).

Nastavek v obliki sekljalnika
Popoln za sekljanje orehov, sirov, zelišč in še več 
(vključuje posodo, rezilo in nastavek za sekljanje).
Ni primerno za pomivanje v pomivalnem stroju. 

1-litrski merilni vrč za mešanje, ki ne vsebuje BPA-
ja ter je opremljen s pokrovom in ročajem
Odličen za posamezna opravila mešanja ali postrežbo.
Z njim potrebujete manj merilnih posod. Hrano 
priročno pripravljajte, strezite in shranjujte v eni 
posodi.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju (samo v 
zgornji košari).

Nastavek v obliki metlice
Za mešanje, emulgiranje in vmešavanje zraka.
Ni primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

* Meritve lahko odstopajo do 15 %.


