
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISAN PRECISION COFFEE 
MAKER & SIPHON COFFEE 
MAKER. 

KITCHENAID ESITTELEE UUDEN 
ARTISAN BLACK TIE LIMITED EDITION 
-YLEISKONEEN 
 



 

 
KitchenAid esittelee uuden Artisan Black Tie Limited Edition -yleiskoneen 

Värikkäistä yleiskoneista tunnettu KitchenAid tuo markkinoille ensimmäistä kertaa vuosittaisen rajoitetun erän 

himoittuja Artisan -yleiskoneita. Artisan Black Tie on KitchenAidin ensimmäinen yksivärinen yleiskone. Uusi 

yleiskone on tämän ikonisen keittiövälineen kehityksen huipentuma, joka juhlistaa 85 erilaista saatavilla olevaa 

väri- ja viimeistelyvaihtoehtoa. Egmont Arensin vuoden 1937 suunnittelemasta yleiskoneesta inspiraationsa 

saanut keräilykohde on valmistettu laadukkaimmista mahdollisista materiaaleista, kuten valetusta sinkistä, 

satiinista sekä mustasta kromista. Viimeisen silauksen antaa upea, valurautamainen pinta.  

 

Tämä uniikki yleiskone on tullut markkinoille elokuussa 

2017, ja niitä myydään 1 000 Euroopassa ja vain 10 

Suomessa. Jokaisen koneen erikoisvalmisteisesta 

koristereunuksesta löytyy sarjanumero, joka antaa 

tuotteelle erityisen henkilökohtaisen vivahteen. Lisäksi 

yleiskoneen mukana tulee muistoksi KitchenAidin 

keittiövälineiden vanhemman suunnittelupäällikön John 

McConnellin sekä vanhemman tuotantojohtajan Ken 

Hosslerin allekirjoittama kortti. 

 

“Artisan Black Tie -yleiskoneen klassinen suunnittelu ja 

rohkea, kokomusta viimeistely tuo modernia ja 

hienostunutta kulmaa klassiseen yleiskoneeseen”, sanoo 

McConnell. ”Pikkumustan tai klassisen smokin tavoin 

tämä kone on ajaton keräilykappale, joka ei koskaan 

mene pois muodista.” 

 

Rajoitettuun erään kuuluvan yleiskoneen mukana tulevat 4,8 litran ruostumaton teräskulho, musta päällystetty 

vispilä sekä taikinakoukku. Kaikki osat ovat konepestäviä ja yhtä lujia kuin perusmallinkin osat. 

 

“KitchenAid on aina ollut tunnettu edelläkävijänä, joka piristää keittiötä kirkkain väriläiskin”, lisää McConnell. 

“Viimeisen kahden vuoden aikana olemme onnistuneesti laajentaneet sekä pienten että suurten keittiölaitteidemme 

tarjontaa kattamaan myös valikoiman uusia satiini- ja mattapintakäsittelyjä. Ne tuovat hillittyä, eleganttia sävyä 

sisustukseen.” Artisan Black Tie Limited Edition -yleiskone 4,8 litran kulholla ja kallistettavalla yläosalla on 

saatavilla Suomessa vain Stockmannilta hintaan 999 euroa. 

 



 

www.kitchenaid.fi 
 

 

LISÄTIETOA: 
Mediayhteydet Suomessa: kitchenaid-pbm@bm.com 

KitchenAid 
Lanseerattuaan legendaarisen yleiskoneensa vuonna 1919 ja ensimmäisen tiskikoneensa vuonna 
1949, KitchenAid on rakentanut näiden ikonisten perintöjen päälle luodakseen täydellisen tuotelinjan, 
joka tarjoaa ammattimaista suorituskykyä ja on suunniteltu intohimoisille kulinaristeille. KitchenAid-
tavaramerkki juhli 90-vuotissyntymäpäiväänsä vuonna 2009 ja on osa Whirlpool Corporation -
konsernia. Whirlpool on maailman suurin kodinkoneiden valmistaja ja vuonna 2014 vuotuinen 
liikevaihto oli noin 20 miljardia dollaria (USD). Whirpoolilla on 100 000 työntekijää sekä 70 tehdasta ja 
tutkimuskeskusta ympäri maailman. Yhtiöön kuuluu Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, 
Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint ja muita suuri tavaramerkkejä yli 170 maassa. 
Whirlpool Corporationin Euroopan keskusyksikkö sijaitsee Comeriossa, Italiassa. www.kitchenaid.fi 

 

TEKNISET TIEDOT 
 
ARTISAN Black Tie Limited Edition 

5KSM180LEBK 

• Sähköteho: 300 W 

• Jännite: 220-240 V 

• Taajuus: 50/60 HZ 

• Kierrosluku (nopeudet 1-10) : 58-220 RPM 

• Kulhon tilavuus: 4.8 L 

• Materiaali: Valettu sinkki 

• Tuotteen koko (korkeus x leveys x syvyys): 36 × 24 × 37 cm 
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