PIĘKNY, NIESKAZITELNY WYGLĄD, ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I DODATKOWE
ZASKAKUJĄCE FUNKCJE. PŁYTA INDUKCYJNA GOURMET KITCHEN
MARKI KITCHENAID TO NOWY IDEAŁ SPRZĘTU KUCHENNEGO.

Mediolan, 17 kwietnia, 2018

Pracownicy marki KitchenAid uważają, że świetny posiłek zaczyna się od wyśmienitego
sprzętu. Płyta indukcyjna Gourmet Kitchen, będąca jednym z najbardziej niezwykłych
urządzeń zaprezentowanych na tegorocznych targach EuroCucina, gwarantuje znakomite
rezultaty kulinarne. Wszystko, co tylko zechce się na niej przyrządzić, na pewno wyjdzie
dobrze, a nawet bardzo dobrze. I znamy już sekret tego powodzenia...

Gourmet Kitchen zmienia nasze wyobrażenia o AGD

Czerpiąc inspiracje z długoletniej współpracy z wieloma zawodowymi szefami kuchni,
wykorzystując zebrane doświadczenia, marka

KitchenAid

opracowała

prawdziwie

wszechstronną płytę indukcyjną, która umożliwia - nawet kulinarnym laikom - uzyskać
profesjonalne rezultaty. Gourmet Kitchen robi bowiem coś więcej niż tylko gotuje i smaży.
Płyta pełni rolę osobistego doradcy, zawsze gotowa służyć pomocą. Wspiera kuchennych
pasjonatów sugerując najlepsze ustawienia oraz czas przyrządzania każdego z elementów
posilku. A wiadomo: precyzja to pewna drogą do sukcesu.

Gourmet Kitchen automatycznie przystosowuje powierzchnię grzania do naczyń, co

pozwala na zupełnie bezproblemowe wykorzystywanie wielkich garnków, a także na
jednoczesne ustawianie wielu garnków i patelni. Jej elastyczność pod tym względem
zadowoli nawet dla najbardziej wymagających kucharzy. Płyta wyjątkowo szybko też osiąga
optymalną temperaturę do gotowania, dzięki czemu ułatwia życie osobom będącym ciągle
w biegu.

Płynną interakcję użytkownika z urządzeniem oraz całkowitą kontrolę pierwszego nad
drugim, zapewniają ulepszone interfejsy. W wersji Premium Gourmet Kitchen znajduje się
się boczny panel kontrolny, natomiast wersja Super Premium oferuje nowe funkcje
sterowania dotykowego.

Zgodnie z misją marki, którą jest wzbudzanie pasji do dobrego jedzenia, Gourmet Kitchen
zachęca by stać się odważnym i kreatywnym w kuchni. Łącząc w sobie precyzję, szybkość i
oszczędność energii, urządzenie gwarantuje, że każdy element posiłku zostanie
przyrządzony perfekcyjnie.

Wygląd też się liczy

KitchenAid słynie z wysokiej jakości produkowanego przez siebie sprzętu. Staranność jego
wykonania w najmniejszym nawet szczególe, można porównać do rzemieślniczej. Płyta
Gourmet Kitchen jest kolejnym przykładem takiego podejścia. Zachowując zalety swoich

poprzedniczek, dodatkowo wyposażona została w specjalną powłokę iXelium: niezwykle
łatwą do czyszczenia, wyjątkowo trwałą, odporną na zadrapania, zawsze wyglądającą
nieskazitelnie. Minimalistyczny, pomadczasowy styl urządzenia wzbogacają szklane elemety
oraz obramowanie z nierdzewnej stali.

Urządzenie na miarę czasów

Novella Sardos Albertini, Dyrektor ds Marki i
Komunikacji EMEA, KitchenAid SDA & MDA
wyjaśnia: „Nowoczesne płyty muszą robić coś
więcej

niż

tylko

zapewniać

szybkość,

bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Muszą
być

w

pełni

adaptowalne

do

różnych

sposobów gotowania i stylów życia. Płyta
powinna oferować jak największy stopień
elastyczności, dostosować się zawsze do
użytkownika, obojętne czy jest nim kompletny
nowicjusz w dziedzinie gotowania czy też
pewny siebie, wiedzący czego chce, szef kuchni. Płyta Gourment Kitchen zapewnia to
wszystko. Podczas gdy jej design jest minimalistyczny i dyskretny, możliwości gotowania,
które oferuje są naprawdę uderzające i ekscytujące. Ta płyta będzie jednym z wydarzeń na
targach EuroCucina.”

Gourmet Kitchen to coś więcej niż po prostu sprzęt – to doświadczenie czegoś niezwykłego.

Oferując poszerzony zakres interakcji człowiek-maszyna, urządzenie sprawia, że mistrzostwo
kulinarne jest już na wyciągnięcie naszej ręki. Do dzieła więc!

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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