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Kontroler 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.

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.

Funkcjonalne rozwiązania pozwalają na łatwą obsługę. Płaska grzałka czajnika pozwala na za-
gotowanie nawet niewielkiej ilości wody bez niebezpieczeństwa jego spalenia. Jest ona także 
łatwiejsza w czyszczeniu. Podświetlany włącznik informuje o pracy czajnika.

Komfort użytkowania czajnika dzięki wygodnym funkcjom. Ergonomiczna, duża i niena-
grzewająca się rączka, okrągła zdejmowana pokrywka ułatwiająca nalewanie wody, wypro-
filowany dzióbek. Obrotowa podstawa 360° dzięki, której możesz odstawić czajnik w dowol-
nej pozycji.

Szybkie gotowanie wody dzięki dużej mocy czajnika, aż 2200 W oraz pojemności 1,7 litra 
można przygotować dużą ilość gorących napojów jednocześnie. Nie musisz długo czekać, 
nawet do siedmiu porcji Twojego ulubionego napoju przygotujesz za jednym razem. 

Filtr antywapienny zapewnia czystą wodę w Twoim kubku. Osady wytrącające się podczas 
gotowania wody zatrzymują się na filtrze. Filtr można łatwo wyczyścić przepłukując go 
wodą.

Spektakularny efekt gotowania wody dzięki podświetlanemu wnętrzu czajnika. Diody LED 
umieszczone na dnie czajnika sprawiają, że moment gotowania wody staje się niezwykle widowi-
skowy. Diody oświetlają bąbelki gotującej się wody wirujące w niebieskiej poświacie.

Zdrowie i Ekologia, dzięki szklanemu dzbankowi czajnika wykonanemu ze szkła hartowa-
nego do wody nie przedostają się żadne związki chemiczne, które mogą się wydzielać pod-
czas gotowania np. w popularnych plastikowych czajnikach. Szkło nie zmienia smaku 
wody, ani nie przenosi zapachów. Jest odporne na działanie zmiennych temperatur. Jest 
ekologiczne, bo podlega recyklingowi.
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Nadaj elegancji Twojej kuchni! 
Nowoczesny design zamknięty w tNowoczesny design zamknięty w tradycyjnej formie. Efektowny czajnik OPTIMUM 
zauroczy Cię nietuzinkowym połączeniem szkła, stali z dekoracyjnymi elementami 
Glamour.  Będziesz mógł podziwiać specjalne efekty świetlne wywołane ruchem 
wrzącej wody.  Atrakcyjny wygląd to nie wszystko! Wygoda i funkcjonalność to jego 
kolejne atuty. Duża pojemność, szybkie gotowanie wody, filtr antywapienny, obroto-
wa podstawa sprawią, że świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. 
Wysoka jakość wykonania, połączona z elegancją szlachetnego materiału gwaran-
tują, że będziesz się nim cieszyć przez długie lata. To wyjątkowy czajnik, który 
spełni oczekiwania każdego miłośnika kawy czy herbaty. 


