
 

 

Z REGULOWANĄ TEMPERATURĄ,  
SZYBKI I W 100%  
WOLNY OD BISFENOLU A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– indywidualna regulacja temperatury w zakresie od 40°C do 100°C w krokach co 5°C 

– gotuje wodę w czasie liczonym w sekundach dzięki dużej mocy 3.000 W 

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

– wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości 

– duża pojemność 1,7 l  

 

Pozostałe zalety 

– funkcja podtrzymywania temperatury umożliwia utrzymanie gorącej wody 

– łatwa obsługa jedną ręką dzięki wygodnemu ergonomicznemu uchwytowi 

– pokrywka o dużym stopniu otwarcia XXL, dno wykonane ze stali nierdzewnej i schowany element grzewczy ułatwiają 

czyszczenie 

– system bezprzewodowy 360°- dzbanek czajnika można kłaść na podstawce w dowolnym miejscu na całym obwodzie 

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

Czajnik bezprzewodowy z regulacją temperatury WK 3418 
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Właściwości produktu 
– moc: ok. 3.000 W 

– pojemność: ok. 1,7 l 

– kontroler Strix 

– kolor: szczotkowana stal nierdzewna/czarny 

– pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej zakrywa element grzewczy  

– dwustronny podświetlany wskaźnik poziomu wody: niebieski - podczas gotowania wody; czerwony - przy podtrzymaniu jej 

temperatury 

– wyłączanie bezpieczeństwa w przypadku przegrzania i braku wody 

– automatyczne zatrzymywanie pary 

– z oddzielną funkcja podtrzymania temperatury wody 

– dzióbek do rozlewania wyposażony w sitko 

– izolowany cieplnie z wygodnym ergonomicznym uchwytem 

– antypoślizgowe stopki z gumy 

– wnęka na przewód zasilający 

 
Dane logistyczne: 
waga netto: ok. 1,14, waga brutto (wraz z opakowaniem): ok. 1,43 kg, 
wymiary pojedynczego opakowania: gł. 22,6 cm x szer. 17,1 cm x wys. 24,9 cm, 
rodzaj opakowania zbiorczego: karton typu „display”, ilość produktu w jednostce opakowania: 4 szt. 
GTIN 4008146035098 

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

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

 
 

System bezprzewodowy 360°- 
dzbanek czajnika można kłaść na 
podstawce w dowolnym miejscu na 
całym obwodzie. 
 

Gotuje wodę w czasie 
liczonym w sekundach dzięki 
dużej mocy  
3.000 W. 

Pokrywka o dużym stopniu 
otwarcia XXL, dno wykonane 
ze stali nierdzewnej i 
schowany element grzewczy 
ułatwiają czyszczenie. 
 

Indywidualna regulacja 
temperatury w zakresie  
od 40°C do 100°C w krokach co 
5°C wraz z funkcją jej 
podtrzymania. 

- intuicyjna i prosta obsługa . 

Łatwa obsługa jedną ręką 
dzięki wygodnemu 
ergonomicznemu uchwytowi. 
 

Zdejmowany filtr kamienia z 
możliwością czyszczenia. 

 


