Adexis danske iskremmaskin slår ut internasjonale merker
Adexis eget merke Melissas nyeste iskremmaskin slår flere av de store kjente, utenlandske merkene
som Kitchen Aid og Kenwood i Forbrugerrådet Tænks nyeste test av iskremmaskiner.

Støysvak og med fremragende resultat
Vinnerresultatet og æren ved forbrukerrådet Tænks ettertraktede stempel, Best i Test, for
iskremmaskinen Melissa ICE-2081, vekker stor begeistring i personalgruppen hos Adexi:
”Det er utrolig flott at vår iskremmaskin klarer å slå store merker som Kenwood og Kitchen Aid.
Det har vært en god prosess under utviklingen av Melissa iskremmaskin, der ekspertise og
prioritering av kvalitet nå får sin belønning. Så ja, vi er stolte av produktet vårt”, forteller Frank
Jøhnke, salgs- og markedsføringsdirektør hos Adexi.
Og salgsdirektøren og teamet hos Adexi har god grunn til å være tilfredse, når man ser på
forbrukerrådets anmeldelse av Adexis iskremmaskin, Melissa ICE-2081.
Tænk har testet 16 forskjellige iskremmaskiner. Testen har blant annet sett på maskinens kvalitet,
hvor praktisk og intuitiv den er i bruk og hvor mye støy den lager. Og selvfølgelig har testen også
vurdert som den viktigste parameteren, hvor herlig iskrem maskinen kan lage. Adexis Melissamaskin rykker opp på en klar 1. plass.
I følge testens resultater er maskinen nemlig fremragende til å lage de 3 forskjellige iskremtypene
som testpanelet har kjørt på maskinene. Og dessuten er maskinen lett tilgjengelig og enkel å bruke.
Melissa er dessuten en av testens minst støyende maskiner, og dette må absolutt være avgjørende
for forbrukeren, for en iskremmaskin skal virkelig gå en stund før isen er ferdigrørt.

Maskinen får ros fra flere hold
Flere kunder har rost iskremmaskinens minimalistiske, industrielle design, og også Forbrugerguiden.dk gir Melissa et klapp på skulderen:
”Melissa ICE – 2081 vil være et godt valg for forbrukere som ønsker en iskremmaskin, som
ekspertene har godkjent, og som samtidig ikke koster altfor mye”, anbefaler de på hjemmesiden sin.
Forbruger-guiden.dk understreker også fordelen ved den innebygde kompressoren som lynraskt kan
avkjøle iskremmassen, slik at du på maks. 1 time har en ferdigrørt iskrem.

