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

Bezpieczny i niezawodny, czajnik został wyposażony w wielostopniowy system zabezpie-
czeń gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania: 
• automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem; 
• zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika;
• automatyczne wyłączenie po zdjęciu czajnika z podstawy.

Wysoka jakość wykonania połączona z trwałością materiałów oraz dekoracyjne walory sprawia-
ją, że czajnik świetnie wpisze się w każdą stylistykę kuchni i będzie oryginalnym dodatkiem do jej 
wnętrza.

Funkcjonalne rozwiązania pozwalają na łatwą obsługę. Płaska grzałka czajnika pozwala na 
zagotowanie nawet niewielkiej ilości wody bez niebezpieczeństwa jego spalenia. Zakryty 
element grzejny zapobiega osadzaniu się kamienia i jest łatwiejszy w czyszczeniu. Prak-
tyczne zabezpieczenie pokrywki przed wypadnięciem podczas nalewania wody do kubka. 
Podświetlany włącznik informuje o pracy czajnika. Schowek na przewód zasilający w pod-
stawie pozwala na zachowanie porządku na kuchennym blacie.

Komfort użytkowania, czajnik posiada wiele wygodnych rozwiązań, które spełnią oczekiwa-
nia wymagających użytkowników. Ergonomiczna i nienagrzewająca się rączka, wyprofilo-
wany dzióbek do wylewania wody. Zdejmowana, ceramiczna pokrywka ułatwia nalewanie 
wody do czajnika. Obrotowa podstawa 360°, dzięki której możesz odstawić czajnik w do-
wolnej pozycji – docenią to osoby prawo jak i leworęczne. Antypoślizgowe nóżki.

Optymalna pojemność 1,7 litra, pozwoli Ci na jednorazowe zagotowanie wody na sześć 
albo nawet siedem porcji ulubionego napoju. Wewnętrzny wskaźnik poziomu wody ułatwia 
wlewanie pożądanej ilości wody.

Zdrowie i Ekologia, czajnik został wykonany z ceramiki. Ceramika jest uznawana za jeden z naj-
zdrowszych materiałów, która przy kontakcie z wysoką temperaturą nie wydziela żadnych szko-
dliwych substancji. Zagotowana woda ma naturalny smak, jest bezwonna. Dodatkowym atutem 
tego tradycyjnego rozwiązania jest fakt, że utrzymuje dłużej ciepło, ponieważ ceramika ma do-
skonałe właściwości izolacyjne.

Moc 1500 W, czajnik szybko i cicho zagotuje wodę, a po osiągnięciu temperatury wrzenia 
wyłączy się automatycznie.
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Modna klasyka w Twojej kuchni. 
Nowoczesny czajnik ceNowoczesny czajnik ceramiczny OPTIMUM łączy w sobie funkcjonalność i elegan-
cję. Ponadczasowy, klasyczny kształt dzbanka, tłoczone dekoracyjne motywy na 
obudowie sprawią, że będzie oryginalną ozdobą każdej kuchni. W trosce o Twoje 
zdrowie został wykonany z wysokiej jakości ceramiki. Czajnik o mocy 1500 W, po-
jemności 1,7 litra z zabudowaną grzałką i obrotową podstawą świetnie sprawdzi 
się w codziennym użytkowaniu, a przygotowanie gorących napojów stanie się 
przyjemnością.


