
Ponad 15 milionów 
sprzedanych
urządzeń AGD

Polska rma
Polski kapitał
Polska marka

Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Moc maksymalna 2200W pozwala na bardzo szybkie gotowanie wody.

Pojemność 1,7 litra z czytelnym wskaźnikiem poziomu wody z podziałką.

Komfortowy w użyciu dzięki wygodnie wyprofilowanej wylewce wody. 
Filtr zatrzymujący osady wapienne poprawia smak gotowanej wody. 

Zdejmowana pokrywka ułatwia nam nalewanie wody oraz czyszczenie wnętrza czajnika.
Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej, która zapewnia odporność na korozję oraz trwa-
łość przez lata.

Funkcja podtrzymania wybranej temperatury wody przez dwie godziny pozwala na wygod-
ny dostęp do pożądanej temperatury wody. Czajnik przez 2 godziny będzie cyklicznie pod-
grzewał wodę za Ciebie. O włączonym cyklu podtrzymywania temperatury informuje nas 
pulsujące czerwone światło na pokrętle czajnika.

Wyświetlacz LED pokazuje aktualną temperaturę wody. Czajnik automatycznie wyłączy się po 
osiągnięciu ustawionej temperatury. Sygnał dźwiękowy przy uruchamianiu oraz po zagotowaniu 
wody w wygodny sposób informuje nas o przygotowaniu wody.

Wygodne pokrętło regulacji temperatury gotowania w zakresie 40-50-60-70-80-90-100°C, 
pozwala na przygotowanie optymalnej temperatury wody do zaparzenia Twojego napoju, 
tak, aby zachował jak najwięcej dobroczynnych właściwości. 
Yerba mate, kawa, zielona, biała czy czarna herbata dla utrzymania swoich zalet potrzebują 
przygotowywania w innej temperaturze!

100°C – herbata czarna & Oolung
90°C –  czerwona herbata & niektóre kawy
80°C – zielona herbata & Yerba Mate
70°C –  biała herbata
60°C – herbaty kwiatowe (jaśminowa)
50°C – japońskie mieszanki zielonych herbat 
40°C – ciepła woda 40°C – ciepła woda 
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Regulacja temperatury wody jednym przyciskiem. 
Czajnik OPTIMUM z regulacją temperatury w zakresie 40-100̊C łączy w sobie 
funkcjonalność i elegancki design. Teraz z łatwością wybierzesz temperaturę idealną 
do zaparzenia Twojego ulubionego napoju.Czajnik ma wbudowany nowoczesny 
wyświetlacz LCD, który wskazuje aktualną temperaturę wody, ale także posiada 
wygodną funkcję utrzymywania temperatury wody przez dwie godziny. 
Wyjątkowy komfoWyjątkowy komfort w Twojej kuchni!


