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Najnowsza maszyna do lodów marki własnej firmy Adexi pokonała w najnowszym teście maszyn
do lodów przeprowadzonym przez Duńską Radę Konsumentów kilka urządzeń znanych marek
międzynarodowych, takich jak KitchenAid i Kenwood.

Niski poziom hałasu i nadzwyczajna wydajność
Pracownicy Adexi są zachwyceni wygraną i uhonorowaniem pożądanym znakiem Duńskiej Rady
Konsumentów, Zwycięzca testu, maszyny do lodów Melissa ICE-2081:
„To naprawdę niesamowite, że nasza maszyna do lodów była w stanie pokonać znane marki, takie
jak Kenwood i KitchenAid. Opracowanie maszyny do lodów Melissa wymagało doskonałego
procesu rozwoju. Szeroka wiedza i nacisk na jakość zaczęły przynosić efekty. Zatem tak, jesteśmy
dumni z naszego produktu” — powiedział Frank Jøhnke, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
w Adexi.
Dyrektor ds. sprzedaży i jego zespół z Adexi naprawdę mają powody do zadowolenia, jeśli spojrzeć
na ocenę Duńskiej Rady Konsumentów dotyczącą ich maszyny do lodów Melissa ICE-2081.
Rada przetestowała 16 różnych maszyn do lodów. Oceniane były między innymi jakość maszyny,
łatwość i intuicyjność obsługi, a także poziom hałasu. Oczywiście oceniany był też najważniejszy
parametr, tj. jak smaczne są lody wytwarzane przy użyciu danej maszyny. Maszyna Melissa firmy
Adexi zajęła pierwsze miejsce z niewielką przewagą.
Zgodnie z wynikami testów maszyna wyróżnia się w tworzeniu trzech rożnych rodzajów lodów,
które panel testowy wykorzystywał do testowania maszyn. Maszyna jest też łatwa w obsłudze.
Model Melissa jest też jedną z najcichszych z testowanych maszyn, co może też być decydującym
czynnikiem, ponieważ maszyna musi pracować przez pewien czas, zanim lody będą gotowe.

Maszyna zebrała mnóstwo pochwał
Spora liczba klientów chwaliła minimalistyczne, przemysłowe wzornictwo maszyny do lodów,
a recenzenci z witryny Forbruger-guiden.dk ocenili ją następująco:
„Melissa ICE-2081 jest doskonałym wyborem dla klientów, którzy poszukują maszyny do lodów
rekomendowanej przez ekspertów, a jednocześnie dostępnej w przystępnej cenie” — polecają
w swojej witrynie.
Recenzenci Forbruger-guiden.dk zwracają też uwagę na korzyści z wbudowanej sprężarki, która
pozwala na szybkie schładzanie mieszanki, dzięki czemu lody są gotowe do spożycia w czasie
poniżej godziny.

