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Najbardziej 
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ceny do jakości

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze - czajnik został wyposażony w wielostop-
niowy system zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania: 
- automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- automatyczne wyłączenie przy zdjęciu z podstawy 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem 
- zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika.

Obrotowa podstawa 360° – dzięki niej możesz odstawić czajnik na podstawę w dowolnej po-
zycji i każda pozycja będzie dobra. Obrót we wszystkie strony gwarantuje Ci komfort użytkowa-
nia czajnika.

Moc maksymalna 2200 W – moc, która sprawia, że zagotujesz wodę bardzo szybko. 
Możesz gotować i podgrzewać także małe ilości wody dzięki zastosowaniu płaskiej grzałki 
płytowej. Pamiętaj świeżo zagotowana woda smakuje lepiej niż kilkakrotnie przegotowana. 

Wskaźnik poziomu wody – widoczny po obu stronach czajnika wskaźnik poziomu wody spra-
wia, że czajnik jest wygodny zarówno dla osób lewo jak i praworęcznych.

Automatyczna, uchylna pokrywa – to komfortowe rozwiązanie, które ułatwi Ci szybkie 
otwarcie pokrywki i napełnienie czajnika wodą przy użyciu tylko jednej ręki.

Filtr antywapienny – poprawia smak wody, bo zapobiega przedostaniu się osadów wapien-
nych wytrącających się podczas gotowania. Osady pozostają na filtrze i nie dostają się do two-
jego kubka, doceń to! Filtr łatwo możesz wyjąć i wyczyścić.

Pojemność 1,7 litra – duża pojemność pozwoli Ci na jednorazowe zagotowanie wody na 
sześć albo nawet siedem porcji ulubionego napoju. Podczas jednego gotowania przygotu-
jesz wodę dla wszystkich domowników.

Podświetlane wnętrze czajnika – to spektakularny efekt gotowania wody. Na dnie czajnika 
umieszczone są diody LED, które sprawiają, że moment gotowania wody staje się niezwykle wi-
dowiskowy. Bąbelki gotującej się wody wirują w niebieskiej poświacie.

Szklany dzbanek czajnika to zdrowie i ekologia jednocześnie. Zastosowane szkło boro 
krzemowe jest odporne na działanie zmiennych temperatur, wykonane z naturalnych mate-
riałów podlega recyklingowi, dzięki czemu jest bezpieczne dla środowiska. Ponadto szkło 
zapewnia naturalny smak wody, nie zmienia jej smaku. Bądź EKO!

 Obrotowa
 podstawa 360°

Szklany
dzbanek

Automatyczna
pokrywa

Podświetlane 
wnętrze czajnika

Pojemność 1, 7 litra

Filtr antywapienny

Spektakularny efekt gotowania wody! 
Szklany czajnik OPTIMUM o klasycznym kształcie i czarnej, dekoracyjnej obudowie 
połączonej  z elementami ze stali szlachetnej doda uroku Twojej kuchni. 
Podświetlenie LED wnętrza czajnika w kolorze niebieskim podczas gotowania wody 
sprawi, że nie będziesz mógł oderwać od niego wzroku. Bardzo wygodny 
i funi funkcjonalny w codziennym użytkowaniu: duża pojemności 1,7 litra, moc 2200 W, 
filtr antywapienny i automatycznie otwierana pokrywa gwarantują, że rytuał parzenia 
kawy czy herbaty nabierze nowego oblicza!


