
	  
	  

ARTISAN	  RASPBERRY	  ICE	  REEKS	  



	  

Steun de strijd tegen borstkanker dankzij de gloednieuwe framboos 

roze KitchenAid Artisan toestellen.  
 
Oktober is borstkanker maand en hiervoor brengt KitchenAid haar iconische Artisan  
toestellen uit in de levendige kleur framboos (Rasberry ice). Inspiratie werd gehaald bij 
het bekende roze lint, het symbool van de wereldwijde bekende campagne tegen 
borstkanker. De opbrengsten uit de verkoop van deze toestellen gaan naar deze uiterst 
belangrijke zaak .  

Al jaren is KitchenAid de perfecte partner voor thuiskoks die graag hun vrienden en familie 

verrassen met heerlijke gerechten. Met de Raspberry Ice reeks is dit niet anders: deze 

toestellen zullen er niet alleen voor zorgen dat uw keuken er prachtig uitziet, ze zullen ook op 

een inspirerende en opbeurende manier bijdragen tot dit belangrijke goede doel. 

Bij elke verkoop van de Raspberry Ice Artisan 4.8 liter Artisan keukenrobot, de 

prijswinnende Artisan magnetisch aangedreven blender, de stijlvolle 2-gleuf Artisan 
toaster en de 1.5 Liter Artisan waterkoker  gaat een donatie naar de “Breast Cancer 

Foundation”. Dit is een internationaal samenwerkingsverband tussen borstkankerorganisaties 

uit heel Europa, waaronder Breast Cancer Haven in het Verenigd Koninkrijk, de Susan G. 

Komen association in Duitsland en de Verenigde Staten, ‘Cancer du sein: Parlons-en!’ in 

Frankrijk, Pink Ribbon in Nederland en de Think-Pink campagne in België.  

Voor elke Raspberry Ice waterkoker of toaster die verkocht wordt, zal 20 euro 
gedoneerd worden aan de Foundation, voor elke verkochte Raspberry Ice keukenrobot  
en magnetische aangedreven  blender is dat een bedrag van 50 euro.   

Roze staat voor hoop  

De fondsen worden besteed aan kwaliteitszorg en ondersteuning, en worden geïnvesteerd in 

wetenschappelijk onderzoek om een eind te maken aan borstkanker en om behandelingen 

hiertegen te vinden.   



	  

Dit is niet de eerste keer dat KitchenAid de strijd tegen borstkanker steunt: reeds tien jaar 

ondersteunt KitchenAid met hun toestellen met een lichtroze tint, de Susan G. Komen 

foundation in de Verenigde Staten en in Europa.   

Borstkanker is de meest voorkomende kanker onder vrouwen over de hele wereld en de 

tweede meest voorkomende kanker in het algemeen; over de hele wereld zullen in oktober 

evenementen plaatsvinden, zoals marathons, wandelingen en fondsenwervers, gesteund 

door KitchenAid. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

OVER KITCHENAID  

Sinds de introductie van de legendarische standmixer in 1919 en de eerste vaatwasser in 1949, heeft 
KitchenAid rond deze iconen een complete productlijn opgebouwd - van keukengerei tot grote en 
kleine apparaten die professionele prestaties leveren en ontworpen zijn voor de gepassioneerde 
fijnproever. Het KitchenAid merk vierde in 2009 haar 90e verjaardag en maakt deel uit van de 
Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation is de grootste fabrikant van huishoudelijke apparaten in 
de wereld, met in 2014 een jaaromzet van ongeveer $ 20 miljard, 100.000 werknemers en 70 
productie- en technische onderzoekscentra verspreid over de hele wereld. Het bedrijf verspreidt de 
merken Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, 
Hotpoint en andere grote namen in meer dan 170 landen. Het Europese hoofdkwartier van Whirlpool 
Corp. is gevestigd in Comerio (VA), Italië.  Voor meer informatie over KitchenAid kun je terecht op 
www.kitchenaid.com. 

 
Voor meer info of beeldmateriaal, contacteer : 
Natascha Van Weereld – natascha@thekube.eu - 0032 4 95 16 67 47 
 
 



	  

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

ARTISAN 4.8 L KEUKENROBOT  

5KSM150PSRI  

 

• Wattverbruik: 300 W 

• Voltage: 220-240 V 

• Frequentie: 50/60 HZ 

• Max. motorvermogen: 0.3 PK 

• TPM (Snelheden 1-10): 58-220 TPM 

• Kom capaciteit: 4.8L 

• Materiaal behuizing: gietijzer 

• Afmetingen (HxBxD): 36.2 ×	  22.2 ×	  34.3 cm 

 

 

ARTISAN MAGNETISCH AANGEDREVEN BLENDER  

5KSB5080RI 

 

• Max. wattverbruik: 1300 W 

• Vermogen: 2.0 Piek PK Motor 

• Motor TPM: 700 tot 20 000 

• Snelheden: 4 programma’s + Pulseren + Manueel 

• Capaciteit mengbeker: 1.8 L 

• Materiaal behuizing: gegoten  

• Afmetingen (HxBxD): 41 ×	  19 ×	  33 cm 

 

 

 



	  

 

 

ARTISAN 2-GLEUF TOASTER  

5KMT2204RI 

 

1. Wattverbruik: 1250 W 

2. Voltage: 220 - 240 V 

3. Frequentie: 50 / 60 Hz 

4. Materiaal behuizing: Gegoten aluminium 

5. Afmetingen (HxBxD): 22.5 x 18 x 33 cm 

 

 

 

ARTISAN WATERKOKER 1.5 L CAPACITEIT 

5KEK1522 

 

• Wattverbruik: 2400 W versie met EU-stekker 

• Voltage: 220 - 240 V 

• Frequentie: 50 / 60 Hz 

• Temperatuurbereik: 50-100 °C 

• Capaciteit ketel: 1.5 L  

• Materiaal behuizing: Aluminium 

• Afmetingen (HxBxD): 21.8 x 26.3 x 21 cm 

 

 

 

 

 
 

 

 


