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A világ első számú szódagép gyártója, a SodaStream hazánkban is elérhetővé tette legújabb
fejlesztését, a Spirit One Touch készüléket
Kapcsolódó cikkek:
A SodaStream arra ösztönzi az embereket, hogy ne használjanak több eldobható műanyagot

[2]

„A vadonatúj modell immáron elektronikus szénsaverősség-szabályozással rendelkezik, ennek
köszönhetően a felhasználók ízlésüknek megfelelően állíthatják be frissítőjük szénsavasságát” – hívta
fel a figyelmet Széll-Szőke Krisztina, a SodaStream termékmenedzsere.
A Spirit One Touch-ot tökéletes formatervezés és időtálló elegancia jellemzi. Az új készülék
sallangmentes stílusának köszönhetően minden konyha hasznos és kiemelkedő dísze lesz. A Spirit
One Touch felépítése megegyezik a SodaStream jelenlegi termékkínálatában található Spirit
készülékkel. A gép hátsó részében, a levehető műanyagpanel alatt kapott helyet a szénsavasító
patron, elől pedig a szénsavasító palackot lehet elhelyezni. Az elektronikus szénsaverősségszabályozás használata érdekében a készüléket egy adapterrel csatlakoztatni kell az elektromos
hálózathoz. A gép a felvillanó LED világítással jelzi, hogy készen áll a használatra.
A Spirit One Touch ezt követően egyetlenegy gombnyomásra készíti el az az ízlésünknek megfelelő
szénsavas italt. „Használat előtt mindössze azt kell eldönteni, hogy enyhén, közepesen, vagy erősen
szénsavas vizet szeretnénk fogyasztani. A készüléken három különböző gomb található, ezek közül
azt kell megnyomni, amely a leginkább megfelel a kívánalmainknak” – hangsúlyozta Széll-Szőke
Krisztina. Hozzátette: a még kényelmesebb használat érdekében automatikus nyomáskiegyenlítéssel
látták el a készüléket és a csapózárnak köszönhetően nem kell a BPA-mentes szénsavasító palackot
becsavarni a gépbe, elég azt csak egyszerűen a helyére illeszteni
Az új Spirit One Touch a szabályozható szénsaverősség funkció mellett ugyanazokkal az előnyökkel
rendelkezik, mint az eddigi SodaStream szódagépek. Ennek megfelelően segít spórolni felhasználóik
számára, mivel egy liter otthon elkészített szóda ára akár mindössze 38 forint is lehet. „Emellett
elősegíti a globális PET-palackszennyezés drasztikus visszaszorítását is, mivel az 1 literes
szénsavasító palack három évig történő használata mellett akár 2500 PET-palacktól is megóvhatjuk a
Földet” – emelte ki a szakember.
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