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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

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 czajni-
ka oraz wygotowaniu wody.

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

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

Wskaźnik poziomu wody - widoczny po obu stronach czajnika pozwala na łatwe kontrolo-
wanie ilości wody wewnątrz, 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. 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.

Moc 2200 W - moc, która sprawia, że zagotujesz wodę bardzo szybko.

Dostępne w dwóch kolorach:
CJS-4013 – kolor biały                     CJS-4014 – kolor czarny
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Urok klasycznych kształtów! 
Smukły i elegancki czajnik bezprzewodowy OPTIMUM o pojemności 1,7 litSmukły i elegancki czajnik bezprzewodowy OPTIMUM o pojemności 1,7 litra i mocy 
2200 W pozwala na szybkie zagotowanie wody nawet na siedem porcji herbaty. 
Uwagę przykuwa jego nietuzinkowy kształt i ekskluzywne elementy wykończenia, 
ale to jego funkcjonalność sprawia, że nie chcesz się z nim rozstawać. Automatycz-
na, uchylna pokrywa, wygodny obustronny wskaźnik poziomu wody, obrotowa pod-
stawa, podświetlany włącznik i innowacyjny kontroler STRIX sprawią, że będziesz 
się nim cieszyć przez wiele lat użytkowania. Dostępny jest w dwóch klasycznych 
kolorach: głębokiej czerni i lśniącej bieli - który bardziej pasuje do Twojej kuchni?


