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W zbliżeniu

Nowe wzornictwo,
najlepsza jakość

Wzornictwo to jeden z najważniejszych aspektów urządzeń AGD. Kupujemy nie
tylko „ceną”, ale też „oczami” i coraz większą uwagę zwracamy na to, jak
wyglądają wybrane przez nas produkty. Jednak liczy się nie tylko opakowanie, ale
przede wszystkim to, co w środku. Połączeniem tego, co ważne, są wyciskarki firmy
Gotie, które nawiązują do najnowszych trendów stylistycznych i innowacyjnych
rozwiązań technicznych.

G

otie to coraz lepiej znana na polskim rynku marka, która kojarzona jest z ciekawym, niepowtarzalnym wzornictwem, bardzo dobrze przemyślanym wyborem oferowanych produktów,
które wyposażane są niepowtarzalne i bardzo praktyczne rozwiązania. Nową propozycją w jej portfolio są wyciskarki wolnoobrotowe, utrzymane w bardzo oryginalnej i interesującej stylistyce.
Model GSJ-800 punktem wyjściowym
Punktem wyjściowym dla stworzenia serii 600,
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dostępnej w kilku intrygujących kolorach, jest
model GSJ-800 z elektronicznym sterowaniem.
Sukces tego urządzenia skłonił inżynierów Gotie do przygotowania kolejnych jego odsłon,
które będą skierowane do konsumentów szukających bardziej śmiałych i odważnych rozwiązań stylistycznych – oczywiście przy zachowaniu tej samej skuteczności pracy, wydajności i funkcjonalności.
Jakie są najważniejsze cechy pierwowzoru?
Przede wszystkim elektroniczny panel sterowania, który w dużym stopniu przekłada się na

łatwość obsługi, ale też na wygląd urządzenia.

Siła kolorów
Model GSJ-800 utrzymany był w surowej stylistyce bieli lub stali zestawionych z czarnymi
elementami budowy. Bardziej intensywnym
akcentem jest pomarańczowa obudowa sit,
która wyróżnia się na tle minimalistycznych
barw i którą zastosowano również w nowszych modelach.
W ich wypadku producenci postawili na bardziej różnorodną kolorystykę. Obok klasycznenr 07 (87), lipiec 2016
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W zbliżeniu
go białego i inoksowego modelu można znaleźć także urządzenia ze srebrną, czerwoną
i perłowo-białą obudową, która zestawiona
jest z czarnymi, stalowymi i pomarańczowymi elementami nawiązującymi do pierwowzoru. W nowej linii pojawiły się trzy typy urządzeń, które dostępne są w różnych kolorach.
Przy pierwszym z modeli – Topjuicer GSJ-600
postawiono na funkcjonalność i uniwersalność
produktu. Korpus urządzenia jest prosty i możliwie jak najmniejszy, co ułatwia przechowywanie urządzenia. Ten model dostępny jest
w czterech wersjach kolorystycznych, które
sprawdziły się doskonale w modelu GSJ-400.
Można wybrać kolor srebrny, złoty, czerwony
(special red) oraz perłowo-biały.
Evergreen GSJ-620 to produkt skierowany
do ludzi młodych i aktywnych. Kolorystyka
i kształt urządzenia są odważne i atrakcyjne.
Ten model będzie stanowił część serii produktów Gotie pod szyldem „be fit”.
GSJ-610 Exclusive to produkt przeznaczony dla
klientów najbardziej wymagających i szukających prawdziwej ozdoby do swoich kuchni.
Wykończenie korpusu w kolorze black piano
w połączeniu z metalowymi inskrypcjami tworzy z wyciskarki do warzyw i owoców prawdziwe dzieło sztuki.

Co zwraca uwagę?
Przede wszystkim funkcjonalność
i dobre parametry pracy. Ale
nie tylko. Znakiem rozpoznawczym linii 600 jest całkiem nowy panel sterowania, który odzwierciedla to,
na co od samego początku stawia Gotie: prostotę obsługi, komfort, intuicyjność. Wyciskarki sterowane są przyciskami dotykowymi wykonanymi w technice pojemnościowej. Tak naprawdę wystarczy muśnięcie palca,
żeby włączyć urządzenie
lub zmienić funkcję.
Kolejną innowacją jest wprowadzenie dziewięciu programów pracy urządzenia, wybieranych przyciskiem Menu.
Każda z funkcji służy do przygotowania soku z różnych rodzajów owoców lub warzyw, zrobienia przecieru albo napoju. Nie zapomniano o funkcji automatycznego czyszczenia urządzenia. Każde
dotknięcie przycisku potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym, a ikony poszczególnych programów podświetlają się po dokonaniu wyboru. Sterowanie jest proste i intuicyjne.
Co to oznacza dla użytkownika? Głównie komfort i poczucie pełnej kontroli nad
www.infomarket.edu.pl
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urządzeniem. Zastosowanie ikonek dodatkowo ułatwia wybór pożądanej funkcji, a jednocześnie jest jednym z elementów wzornictwa. Mocną stroną wyciskarek
z linii 600 jest doskonałe połączenie funkcjonalnych rozwiązań
z elementami wzornictwa – każdy detal nie tylko spełnia określoną funkcję, ale też stanowi część
wzornictwa. Precyzyjne dopracowanie wyglądu urządzeń zdecydowanie wyróżnia je wśród dostępnych
na rynku produktów, a dotykowe
sterowanie jest ich dużą zaletą.

Nie tylko
sterowanie
Siłą produktów marki Gotie jest nie
tylko panel sterowania. Wszystkie modele wyposażone są w szeroki otwór wlotowy, pozwalający
na wkładanie całych owoców, ze
specjalnie skonstruowaną klapką
bezpieczeństwa. Ślimak o unikatowej konstrukcji, podobnie jak inne elementy mające kontakt z żywnością wykonane są z materiałów
spełniających rygorystyczne normy
higieniczne i pozbawione bisfenolu

A (BPA free). Elementy transparentne wykonano z tworzywa o zwiększonej odporności na
przebarwienia.
Uwagę zwraca także zastosowanie dwóch sit,
które umożliwiają przygotowanie różnego rodzaju
musów. Sita wykonano w technologii laserowej,
co dodatkowo przekłada się na ich skuteczność
i wydajność. Podstawowe sito służy do wyciskania soków, drugie (tzw. przecierowe) odpowiada
za przygotowywanie np. przecierów owocowych.
Zaletą jest także silnik nowej generacji o mocy
200 W z przekładnią łożyskową, o zakresie prędkości obrotowych 45–55 RPM i z systemem antywibracyjnym. To właśnie dzięki niemu urządzenia są ciche i pracują stabilnie. Szereg zabez-

pieczeń silnika pozwala na nieprzerwaną pracę
urządzenia do 20 minut, co stawia je w czołówce dostępnych na rynku.
Ponadto modele GSJ-610 i GSJ-620 wyróżnia
standardowe wyposażenie ich w przystawkę do
szatkowania. W miejsce ślimaka, zabieraków
i pokrywy wyciskarki montuje się elementy szatkownicy wyposażonej w noże do plastrów lub
wiórków. Urządzenia ma program do szatkowania, po wybraniu którego można przygotować wspaniałe surówki lub sałatki.
Do modelu GSJ-600 przystawkę do szatkowania można dokupić osobno.
Izabela Piętka
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