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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 elegancją szlachetnego materiału oraz dekoracyjne 
walory sprawiają, 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. Jest ona 
także łatwiejsza w czyszczeniu. Podświetlany włącznik informuje o pracy czajnika. 
Schowek na przewód zasilający w podstawie pozwala na zachowanie porządku na kuchen-
nym blacie.

Komfort użytkowania, czajnik posiada wiele wygodnych rozwiązań, które spełnią oczekiwa-
nia wymagających użytkowników. Pokrywa otwierana przyciskiem i wyprofilowany dzióbek 
ułatwiają nalewanie wody. Czytelny wskaźnik poziomu wody jest pomocny przy napełnianiu 
czajnika. Obrotowa podstawa 360°, dzięki której możesz odstawić czajnik w dowolnej pozy-
cji - docenią to osoby prawo jak i leworęczne.

Filtr antywapienny to bardzo ważny element czajnika, zapewnia czystą wodę w Twoim 
kubku. Zatrzymuje osady wytrącające się podczas gotowania wody, zapobiega też tworze-
niu i osadzaniu się kamienia w czajniku.
Filtr jest wyjmowany i można łatwo go wyczyścić przepłukując wodą. 

Dzbanek o pojemności 1,7 litra pozwoli Ci przygotować wrzącą wodę na herbatę i kawę dla całej 
rodziny, wystarczy dla wszystkich.

Szybkie gotowanie wody dzięki dużej mocy, aż 2200 W oraz zastosowaniu płaskiej grzałki 
płytowej, czajnik potrzebuje dosłownie chwili by zagotować wodę. 
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Dodaj blasku swojej kuchni! 
Czajnik elektryczny OPTIMUM łączy w sobie efektowny design i funkcjonalność.
Metaliczna obudowa ze szlachetnej stali nierdzewnej i jego efektowne, srebrne 
wykończenie podkreśli urok każdej kuchni. Nowoczesny czajnik OPTIMUM został 
wykonany z dbałością o szczegóły, z wysokiej klasy materiałów. Najwyższa jakość 
sprawi, że będziesz się nim cieszyć przez wiele lat. Duża pojemność, szybkie 
gogotowanie wody, filtr antywapienny, obrotowa podstawa sprawią, że będzie 
niezastąpiony w Twoim codziennym życiu. To oryginalny dodatek do każdej 
nowoczesnej kuchni!


