
 

 

KOMPAKTOWY, SZYBKI  
I W 100% WOLNY OD  
BISFENOLU A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– w 100% wolny od bisfenolu A, zapewnia naturalny i perfekcyjnie zdrowy napój  

– gotuje wodę w czasie liczonym w sekundach dzięki dużej mocy - 2.400 W 

– wykonanie kompaktowe ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości 

– podświetlony dwustronny wskaźnik poziomu wody ułatwia obsługę; czajnik jest wygodny  
w obsłudze zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych 

 

Pozostałe zalety 

– łatwa obsługa jedną ręką dzięki wygodnemu ergonomicznemu uchwytowi 

– pokrywka o dużym stopniu otwarcia XXL umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza dzbanka 
– system bezprzewodowy 360° - dzbanek czajnika można kłaść na podstawce w dowolnym miejscu na całym 

obwodzie 

Czajnik bezprzewodowy WK 3415 
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Właściwości produktu 
– moc: ok. 2.400 W 

– pojemność: ok. 1 l 

– kontroler Otter 

– kolor: szczotkowana stal nierdzewna 
– ukryty element grzewczy pod płytą wykonaną ze stali nierdzewnej  

– dwustronny podświetlany wskaźnik poziomu wody  

– wyłączanie bezpieczeństwa w przypadku przegrzania i braku wody 

– automatyczne zatrzymywanie pary 

– dzióbek do rozlewania wyposażony w sitko 

– wygodny ergonomicznu uchwyt izolowany termicznie 

– antypoślizgowe stopki z gumy 
– wnęka na przewód zasilający 

 

Dane logistyczne: 
waga netto: ok. 0,96 kg, waga brutto (wraz z opakowaniem): ok. 1,22 kg, 
wymiary pojedynczego opakowania: gł. 22,5 cm x szer. 17 cm x 20,5 cm, 
rodzaj opakowania zbiorczego: karton typu „display”, ilość produktu w jednostce opakowania: 4 szt. 

W 100% wolny od  
bisfenolu A, zapewnia 
naturalny  i perfekcyjnie 
zdrowy napój. 

 

Łatwa obsługa zarówno dla 
osób prawo- jak 
 i leworęcznych dzięki 
dwustronnemu 
podświetlonemu 
wskaźnikowi poziomu 
napełnienia. 
 

Dzbanek wykonany ze stali 
nierdzewnej o wysokiej jakości; 
system bezprzewodowy – 
dzbanek czajnika można 
ustawić na podstawce w 
dowolnym miejscu na całym 
obwodzie 360°.  

Gotuje wodę w krótkim 
czasie dzięki dużej mocy - 
2.400 W. 

Łatwe czyszczenie dzięki 
dnu wykonanemu ze stali 
nierdzewnej i schowanemu 
elementowi grzewczemu. 

Łatwa i wygodna obsługa 
jedną ręką. 
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