
 
 

 

 

JEDEN SPRZĘT, NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI. NA EUROCUCINA 

2018 KITCHENAID PREZENTUJE TWELIX 4 - PRZEBÓJ WŚRÓD 

WIELOFUNKCYJNYCH PIEKARNIKÓW W NOWEJ WERSJI. 

 
 

Mediolan 17 kwietnia, 2018 – Sprzęt marki KitchenAid to coś więcej niż tylko „narzędzie do 

gotowania”. Starannie wykonany, funkcjonalny, łączący nowoczesną technikę z 

rzemieślniczą precyzją, potrafi rozbudzić w człowieku prawdziwą pasję do gotowania i 

dobrego jedzenia, a nawet diametralnie zmienić czyjś styl życia.  

Na EuroCucina 2018 KitchenAid pokaże publiczności nowy asortyment wielofunkcyjnych 

piekarników, między innymi nowy model słynnego piekarnika Twelix 4 Artisan. To piekarnik, 

który przed każdym z nas otwiera świat nieskończonych kulinarnych możliwości. Pozwala na 



 
 

 

 

uzyskanie w zaciszu własnego domu rezultatów godnych profesjonalnego szefa kuchni  

renomowanej restauracji. Czy będą to sezonowe warzywa gotowane na parze, czy soczysta 

pieczeń, albo domowej roboty chleb - wielofunkcyjny piekarnik marki KitchenAid zawsze 

stanie na wysokości zadania i zrealizuje każde wyśmienicie. Jest sprzętem polecanym 

zarówno początkującym, jak i zaawansowanym, ambitnym kucharzom. 

 

KITCHENAID - TWELIX 4 ARTISAN 

 

Trzy podstawowe opcje przyrządzania posiłków: na parze, wspomagane parą i pieczenie 

konwekcyjne. W nowej wersji Twelix 4 nie potrzebujemy dodatkowego wyposażenia do 

gotowania na parze, bo  funkcje Steam Assisted i Pure Steam są w pełni zintegrowane. 

Cztery poziomy pozwalają na bezproblemowe jednoczesne przygotowanie czterech dań. 

Profesjonalne, czułe sondy zapewniają dokładną kontrolę temperatury i pomiar zarówno w 

przypadku wypieków, jak  i potraw płynnych. W zestawie znajduje się też  ulepszona wersja 

wyświetlacza TFT, która zapewnia płynniejszą jeszcze niż do tej pory interakcję człowiek-

maszyna. Ponadto nowy model wyposażony jest w miękko domykające się drzwi, osłonę 

wentylatora i podwójną lampę. Te proste dodatki podnoszą jeszcze komfort użytkowania 

urządzenia. Samooczyszczający się za pomocą funkcji pyrolizy, wyposażony w 

plamoodoporną powłokę dzięki zastosowaniu technologii PrintShield, piekarnik Twelix 4 

Artisan jest obecnie najbardziej trwałym i wygodnym piekarnikiem.   



 
 

 

 

 

„Możliwości, które daje wielofunkcyjny piekarnik KitchenAid są w praktyce nieskończone. 

Nieważne, ile dań potrzebujesz przyrządzić jednocześnie, funkcjonalności urządzenia będą 

zawsze odpowiadały Twoim potrzebom” – mówi Novella Sardos Albertini, Head of Brand 

and Communication EMEA, KitchenAid SDA & MDA. „Ale to nie wszystko. Ten sprzęt 

naprawdę inspiruje do nowych odkryć, do podejmowania nowych wyzwań - na tym właśnie 

polega jego piękno” 

 

PIERWSZY RAZ W CZARNEJ WERSJI 

 

Marka KitchenAid przywiązuje dużą wagę do interesującego designu. Piekarnik Twelix 4 

Artisan od tego roku dostępny jest nie tylko w typowej wersji w kolorze stali nierdzewnej, 

ale też w obudowie z czarnej szczotkowanej stali nierdzewnej. To idealne połączenie 

najwyższej jakości wykonania, funkcjonalności i oryginalnego wyglądu sprawia, że Twelix 4 



 
 

 

 

Artisan jest prawdziwą gratką dla miłośników kuchni, designu oraz wszystkich, którzy 

odwiedzą w tym roku targi EuroCucina. 

 

 
Więcej informacji: www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu  
 
O Whirlpool Corporation: 
Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) jest wiodącą na świecie firmą produkującą urządzenia gospodarstwa 
domowego, której roczna sprzedaż wynosi około 21 miliardów USD. Zatrudnia  92 000 pracowników. W 2017 r. 
firma współpracowała z 70 ośrodkami badawczo-technologicznymi. W ramach firmy funkcjonują marki: 
Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana , Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint oraz inne 
główne marki w prawie każdym kraju na świecie. W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) Whirlpool 
EMEA zatrudnia około 22 000 pracowników, sprzedaje w ponad 30 krajach i ma zakłady produkcyjne w siedmiu 
krajach. Whirlpool EMEA jest segmentem operacyjnym Whirlpool Corporation. Centrala EMEA firmy Whirlpool 
Corp. znajduje się w Pero (MI) we Włoszech. Dodatkowe informacje na temat firmy można znaleźć na stronie 
WhirlpoolCorp.com lub na LinkedIn,, Twitter i Medium.  
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