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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Moc maksymalna 2200 W sprawia, że gotowanie wody jest bardzo szybkie.

Stabilna, obrotowa podstawa zapewnia komfort użytkowania.

Filtr antywapienny zatrzymujący osady podnosi jakość wody i sprawia, że Twoje napoje 
staną się jeszcze smaczniejsze!

Szklana obudowa czajnika wykonana z wysokiej jakości szkła boro-krzemowego jest wytrzy-
mała i odporna na działanie zmiennych temperatur.

Zdejmowana pokrywka z wygodnym uchwytem ułatwia nalewanie wody oraz czyszczenie 
wnętrza czajnika.

Wyjątkowo duża pojemność 2 litry z czytelnym wskaźnikiem poziomu wody pozwala na przy-
gotowanie dużej ilości gorących napojów jednocześnie.

Funkcja podtrzymania wybranej temperatury wody przez dwie godziny sprawia, że dostęp 
do wody jest wygodniejszy niż kiedykolwiek. 
Już nie musisz podgrzewać wody za każdym razem. Czajnik przez 2 godziny będzie cy-
klicznie podgrzewał wodę za Ciebie.

Różne kolory podświetlenia gotowanej wody 
w zależności od wybranej temperatury są dodatkowym 
elementem dekoracyjnym Twojej kuchni!

Komfortowa regulacja temperatury wody przyciskami w rączce czajnika w zakresie 60-70-
-80-90-100°C pozwala na przygotowanie ulubionych napojów w odpowiedniej dla nich tem-
peraturze. 
Biała, zielona, czerwona czy czarna – każda z tych herbat powinna być parzona 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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Czajnik zmieniający oblicze gotowania wody! 
Zmieniający kolor podświetlenia w zależności od tempeZmieniający kolor podświetlenia w zależności od temperatury wody czajnik sprawi, 
że Twoja kuchnia rozbłyśnie nowym światłem. Teraz z łatwością wybierzesz tempe-
raturę idealną do zaparzenia Twojego ulubionego napoju. Czajnik z trwałego szkła 
boro-krzemowego, nie tylko pozwoli Ci na regulację temperatury wody od 60 do 
100̊C, ale także umożliwi Ci utrzymywanie wybranej temperatury wody przez dwie 
godziny. Jeżeli szukasz efektownego czajnika, to z pewnością szklany czajnik 
OPTIMUM z regulacją temperatury i wielobarwnym podświetleniem LED pozytyw-
nie Cię zaskoczy! 


