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

KKontroler brytyjskiej marki STRIX to innowacyjne rozwiązanie! 
To wyłącznik, który kontroluje pracę elektrycznych elementów czajnika. 
Gwarantuje znacznie dłuższą żywotność i wysoką bezawaryjność urządzenia, zapobiega 
przegrzewaniu się czajnika oraz wygotowaniu wody.

Moc 1200 W - czajnik szybko i cicho zagotuje wodę. Ma podświetlany włącznik, który po 
zagotowaniu wody automatycznie się wyłączy.

Pojemność 1,5 litra - optymalna pojemność czajnika, która pozwoli Ci na jednorazowe za-
gotowanie wody na sześć albo nawet siedem porcji ulubionego napoju. Wewnątrz czajnika 
znajduje się wskaźnik poziomu wody.

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

Ceramiczna zdejmowana pokrywka - niezawodna, gdy chcesz szybko napełnić czajnik wodą. 
Możliwość całkowitego zdjęcia pokrywki ułatwia czyszczenie wnętrza czajnika!

Zakryty element grzejny - umożliwia zagotowanie małych ilości wody, ułatwia czyszczenie 
czajnika i jest bardziej odporny na osadzanie się kamienia.

Czajnik wykonany z ceramiki - to doskonała alternatywa dla Twojego zdrowia. Ceramika 
jest uznawana za jeden z najzdrowszych materiałów, z jakich są wykonywane czajniki, a 
woda ma naturalny smak. Dodatkowym atutem tego tradycyjnego rozwiązania jest fakt, że 
utrzymuje dłużej ciepło, ponieważ ceramika ma doskonałe właściwości izolacyjne.
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Tradycyjna ceramika w nowoczesnej odsłonie. 
Subtelne dekoracyjne tłoczenie i smukła szyjka ceramicznego czajnika OPTIMUM 
na myśl przywodzą tradycyjne porcelanowe imbryki. Nie daj się zwieść pozorom 
– obrotowa podstawa, zakryty element grzejny, innowacyjny kontroler brytyjskiej 
marki STRIX oraz duża pojemność i optymalna moc sprawiają, że to nowoczesny 
czajnik elektryczny. Korpus czajnika wykonany jest z wysokiej jakości ceramiki 
– jest – jest to najzdrowsze rozwiązanie w gotowaniu wody!


