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• Sistema ExactSlice:

- Disco de cortar ajustável com 
alavanca externa
Permite ajustar facilmente a espessura 
do corte

- Tubo de alimentação 3 em 1 ultralargo
Ajuda a cortar horizontal e verticalmente 
alimentos de todos os tamanhos

- Lâminas de design exclusivo 
e duas velocidades otimizadas
Garante o corte preciso de alimentos 
moles ou rijos

• Kit para cortar em cubos
Transforma frutas e vegetais em 
cubos perfeitos

• Lâminas e tampa de silicone vedante
Ajuda a impedir derrames e fugas de 
líquidos ou farinha

• Fabricado em metal fundido
Robusto, estável e duradouro

• Motor de indução de alto desempenho 
Fiável, potente e silencioso

• Conjunto de 3 taças isentas de Bifenol A: 
Taça de trabalho de 4 L, taça de 
preparação de 2,4 L e mini-taça de 1 L
Processa rapidamente quantidades grandes 
ou pequenas de alimentos

• Caixa de armazenamento
Fácil e segura

Processador de alimentos 
KitchenAid ARTISAN de 4 L 
5KFP1644

VERMELHO IMPÉRIO MAÇÃ VERMELHAPRETO ÓNIX CREME PRATA MEDALHÃO*

*Sujeito a disponibilidade em stock



Espremedor de citrinos
Extraia sumo de citrinos frescos de forma fácil.

3 lâminas com anilha de vedação em silicone 
para impedir derrames

Mini-lâmina multifunções em aço inoxidável
Para picar, cortar, misturar e fazer pequenas 
quantidades de puré.

Lâmina multifunções em aço inoxidável
Para picar, cortar, misturar e fazer puré.

Lâmina de amassar
Amasse qualquer tipo de massa levedada.

Batedor de ovos
Para bater claras.

Espátula

Caixa para acessórios 
  
   Mantém os acessórios organizados 

e protegidos.

Livro de receitas grátis**

ACESSÓRIOS STANDARD

3 taças em plástico isento de bifenol A

Capacidade da mini-taça: 1 L.

 
Capacidade da taça de preparação: 2,4 L.

 
Capacidade da taça de trabalho: 4 L.

Todas a taças encaixam umas nas outras, 
para facilitar o seu armazenamento.

Pressionador de alimentos/tubo de 
alimentação ultra largo de 3 peças
Os tubos de alimentação grande, médio 
e pequeno encaixam uns nos outros.

Disco de cortar com ajustamento externo
Com a sua lâmina de micro-serrilhas, este disco 
permite-lhe obter rodelas perfeitas, alterando 
a grossura de corte instantaneamente através 
da alavanca externa.

Kit para cortar em cubos
Inclui um disco de cortar, uma grelha para cortar 
em cubos de 8 mm, uma tampa e um utensílio 
de limpeza, fornecendo resultados profissionais.

3 discos

Disco de ralar reversível
Para ralagem fina ou grosseira.

Disco para lascar queijo parmesão/gelo
Para ralar queijos rijos ou lascar gelo.

Disco para cortar batatas em palitos
Para cortar batatas para fritar e para 
cortar vegetais e frutos firmes em palitos.

Processador de alimentos KitchenAid Artisan de 4 L 5KFP1644
DADOS TÉCNICOS 
Potência 650 W
Motor Indução
Tensão 220 - 240 V
Frequência 50/60 Hz
Rotações por minuto (Velocidade 1 a 2) 700 a 1600* RPM
Material do corpo Aço inoxidável
Dimensão do produto A × L × P 45,7 × 30,4 × 24,8 cm
Dimensão da embalagem A × L × P 50,8 × 55,8 × 36,8 cm
Dimensões do master pack A × L × P 52,07 x 57,15 x 38,1 cm
Peso líquido 13 kg
Peso bruto 15,2 kg
Peso bruto do master pack 15,65 kg
Comprimento do cabo 91,44 cm
País de origem China

Livro de receitas impresso Sim**
 
* Estas medidas podem variar dentro de uma margem de tolerância de 30%

CORES E REFERÊNCIAS
REF COR CÓDIGO EAN
5KFP1644EER VERMELHO IMPÉRIO 5413184123192
5KFP1644EOB PRETO ÓNIX 5413184123215
5KFP1644EAC CREME 5413184123239
5KFP1644EMS** PRATA MEDALHÃO 5413184123291
5KFP1644ECA MAÇÃ VERMELHA 5413184123277

**Sujeito a disponibilidade em stock



Disco para cortar batatas em palitos  
(15 x 10 mm) 5KFP15FFD
Para cortar batatas para fritar em palitos 
grandes (15 x 10 mm) e para cortar 
vegetais e frutos firmes em palitos.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Disco para cortar em cubos de 12 mm 
5KFP16DC12
Para corte em cubos de 12 mm.

Processador de alimentos KitchenAid Artisan de 4 L 5KFP1644
Acessórios opcionais

Ref Descrição Código EAN Código EAN do Master Pack
5KFP16DC12 DISCO PARA CORTAR EM CUBOS DE 12 MM 5413184000769 5413184000776 por cada 2
5KFP15FFD DISCO PARA CORTAR BATATAS EM PALITOS 5413184100476 5413184100483 por cada 2


