ODKRYJ NOWE OBLICZE URZĄDZEŃ KULTOWEJ MARKI KITCHENAID CZERŃ DLA WYRAFINOWANYCH
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Eleganckie piękno i oryginalność – tak można określić styl kolekcji „Black Line” KitchenAid.
Na tegorocznych targach EuroCucina w Mediolanie zobaczymy, że do „Black Line”
dołączyły kolejne urządzenia, dzięki czemu oferuje ona jeszcze więcej możliwości aranżacji
kuchni

osobom

ceniącym

techniczną

perfekcję

połączoną

z

wyrafinowanym,

niestandardowym designem. Minimalistyczny i jednocześnie wyrazisty charakter nadają
najnowszym urządzeniom klasy premium KitchenAid powierzchnie z czarnej szczotkowanej
stali nierdzewnej.

Czarna szczotkowana stal nierdzewna jest cieplejsza w wyrazie niż standardowa i stanowi
dla niej świetną, ciekawszą z wnętrzarskiego punktu widzenia, alternatywę.

Nawet

intensywnie użytkowane urządzenia z kolekcji „Black Line” zawsze wyglądają perfekcyjnie.
Zastosowano w nich technologię PrintShield, dzięki której na powierzchniach AGD nie
zostają odciski palców, plamy, czy smugi.

W 2018 roku do „Black Line” dołączają sztandarowe, cieszące się wielkim powodzeniem
urządzenia KitchenAid, w tym piekarnik Twelix Artisan Oven z 36 funkcjami i piekarnik
Combi Steam Oven wyposażony w dziesięć funkcji sous-vide do gotowania z
wykorzystaniem pary potraw wcześniej zapakowanych próżniowo. Od tego roku, w nowej,
czarnej odsłonie dostępne będą również piekarnik Lab Oven oraz ekspres do kawy do
zabudowy Built-in Coffee Machine.

PIERWSZY RAZ W CZARNEJ KREACJI

Piekarnik Lab Oven, jako jeden z ostatnich dołączył do „Black Line” KitchenAid. Jego
imponująca pojemność – 73 litry, 17 profesjonalnych programów do przygotowywania
potraw, 7 specjalnych funkcji plus 6 tradycyjnych – wszystko to sprawia, że urządzenie
całkowicie zasługuje na miano wszechstronnego. Cokolwiek chcielibyście w nim
przygotować – gwarantuje wam efekt godny renomowanego szefa kuchni.

W tym roku w kolekcji „Black Line” pojawia się też po raz pierwszy ekspress do zabudowy
Built-in Coffee Machine. Oferuje szeroki zakres funkcji. Wyposażony jest m.in. w młynek do
kawy, który można skonfigurować stosownie do indywidualnych potrzeb. Automatycznie
robi też cappuccino, przy czym dzięki specjalnej funkcji, zawsze nalewa idealną dozę mleka
prosto do kubka. Ten ekspres zauroczy nawet najbardziej wymagających baristów.

CZARNE JEST PIĘKNE

„Black Line” wyróżnia się odważnym designem. Pod tym względem jest jedną z naszych
najodważniejszych kolekcji. Jednak prostota i elegancja, czystość „czarnej linii” zapewniają
jej uniwersalność” – mówi Novella Sardos Albertini, Dyrektor ds. Marki i Komunikacji
EMEA, KitchenAid SDA & MDA.- „Ciepły ton czarnej stali, matowa, nieprzejrzysta
powierzchnia, plus uchwyty z chromowanego aluminium umożliwiają bezkolizyjne,
harmonijne wpasowanie urządzeń „Black Line” w każdą kuchnię.”

„Black Line” polecana jest osobom pragnącym doskonałego technicznie AGD, a
jednocześnie przywiązujących wagę do jego nowoczesnego, oryginalnego wyglądu.
KitchenAid udowadnia, po raz kolejny w swojej wieloletniej historii, że równie poważnie
traktuje funkcjonalność, jak i wygląd urządzeń. Marka zachęca do rozwinięcia w sobie pasji

kulinarnej, proponuje gotowanie na najwyższym poziomie, które staje się jednocześnie
prawdziwym przeżyciem estetycznym.

Cała

linia

„Black

Line”

z

najnowszymi

rozwiązaniami

technologicznymi

będzie

prezentowana podczas tegorocznych targów EuroCucina.
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