KENWOOD

Roboty i urzÈdzenia
kuchenne
Od ponad 60 lat brytyjska marka
KENWOOD cieszy siċ ğwiatowĆ sâawĆ dziċki swoim innowacjom, jakoğci i oryginalnym
rozwiĆzaniom projektowym, które znajdujemy w wiċkszoğci jej produktów, a w szczególnoğci dziċki serii planetarnych robotów
kuchennych Chef i Major, które sĆ lubiane
i doceniane przez kolejne juī pokolenia
uīytkowników. ZawdziċczajĆ jĆ przede

prezentuje

wszystkim ogromnej wszechstronnoğci
i moīliwoğci rozbudowy. Warto wspomnieý,
īe obecnie w ofercie znajduje siċ okoâo
30 róīnych przystawek i akcesoriów, które
moīna podâĆczyý do wspomnianych robotów takich jak np.: maszynka do mielenia
miċsa, sokowirówka, blender, waâkowarka
do makaronu z wykrojnikami, przecierak do
owoców, czy juī wkrótce, obieraczka do
ziemniaków.
W 2010 roku kolekcja robotów zostanie
wzbogacona o nowy niezwykle innowacyjny produkt – Cooking Chef – urzĆdzenie,
które nie tylko doskonale miesza produkty
ale jednoczeğnie, dziċki wbudowanej pâycie
indukcyjnej (o zakresie temperatur od 20°C
do 140°C), gotuje je.
KENWOOD to nie tylko urzĆdzenia, które
poszukiwane i uīywane sĆ przez profesjo-

nalistów lub pasjonatów kuchni i sztuki
gotowania. To równieī bardzo popularne
roboty wielofunkcyjne serii MULTIPRO
(na zdjċciu: najnowszy model FP972 Excel
z malakserem o pojemnoğci 4 l i z imponujĆcym zestawem przystawek), oraz peâna
gama wszechstronnych i funkcjonalnych
urzĆdzeĕ kuchennych takich jak: tostery,
rċczne blendery i miksery, czajniki elektryczne, parowary, wypiekacze do chleba,
sokowirówki, wolnowary, filtry do wody
i wiele innych.
KENWOOD to równieī dbaâoğý o styl
i wzornictwo na najwyīszym ğwiatowym
poziomie, co doceniane i nagradzane jest
zarówno przez najwiċksze ğwiatowe instytuty wzornictwa, ale teī i przez polski
Instytut Wzornictwa Przemysâowego. IkonĆ
stylu nazywana jest seria produktów kMix.
Charakterystyczny design produktów
Kenwood wyróīniajĆcy siċ prostotĆ i elegancjĆ sprawia, īe stanowiĆ one prawdziwĆ
ozdobċ kuchni i ğwiadczĆ o kulinarnych
zdolnoğciach i poczuciu smaku wâağciciela.
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