
WZORNICTWO

KOLOR CHAMPAGNE

FUNKCJONALNOŚĆ

POJEMNOŚĆ (L) 1

MOC (W) 1500 - 1800

KONTROLER STRIX

PODSTAWA OBROTOWA 360° TAK

BEZPRZEWODOWY TAK

FILTR ANTYWAPIENNY TAK

WSKAŹNIK POZIOMU WODY TAK

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PO 
ZAGOTOWANIU WODY TAK

ZABEZPIECZENIE PRZED WŁĄCZENIEM 
CZAJNIKA BEZ WODY TAK

PŁASKI ELEMENT GRZEJNY TAK 

PODŚWIETLANY WŁĄCZNIK LED TAK

POKRYWKA OTWIERANA PRZYCISKIEM TAK

WYMIARY PRODUKTU

SZEROKOŚĆ (MM) 223

GŁĘBOKOŚĆ (MM) 163

WYSOKOŚĆ (MM) 228

INSTALACJA

NAPIĘCIE (V) 220 - 240

CZAJNIK

KSK 101 
CHAMPAGNE

Czajnik to najczęściej używany element kuchennego wyposażenia, dlatego decydując się 
na jego zakup powinniśmy kierować się przede wszystkim jakością, ale także wartością 
estetyczną urządzenia, ponieważ w kuchni – sercu naszego domu, każdy detal ma znacze-
nie. Czajnik KSK 101 Champagne to połączenie najnowszych technologii, stworzonych z 
myślą o Twoim bezpieczeństwie i wygodzie. Dodatkowo, jego unikalny design wzbogaci 
przestrzeń w kuchni. 

TECHNOLOGIE: 
KONTROLER STRIX: System, który odpowiada za przesyłanie energii między 
pod-stawą czajnika a urządzeniem. Gwarantuje bezpieczeństwo  i komfort użyt-
kowania. Z kontrolerem Strix praca czajnika będzie niezwykle wydajna i nieza-
wodna. 

 TRIPLE WALL: Dzięki zastosowaniu potrójnej konstrukcji ścianek obudowa nie 
nagrzewa się tak, jak w standardowych modelach czajników, czyniąc urządze-nie 
bezpiecznym w użytkowaniu. Dzięki doskonałej izolacji dotknięcie obudowy 
gołą dłonią, nawet przy maksymalnej temperaturze, nie grozi poparzeniem. Ko-
-rzyści odczujemy także wewnątrz czajnika – czas zagotowania wody jest krótszy 
i dłużej utrzyma ją w cieple. 

PŁASKI ELEMENT GRZEJNY: Płaska grzałka umieszczona jest nad podstawą 
czajnika elektrycznego. Umożliwia zagotowanie nawet niewielkiej ilości wody. 
Jest łatwa w utrzymaniu czystości a jej nowoczesny kształt ma wpływ na mniejsze 
zużycie prądu a tym samym oszczędność naszego portfela.

PODSTAWA OBROTWA: Obrotowa podstawa pozwala na łatwe podnoszenie 
i   odkładanie czajnika elektrycznego. Niezawodna zarówno dla osób prawo czy 
leworęcznych. 

POJEMNOŚĆ 1 L: Dzięki pojemności 1 l w krótszym czasie przygotujesz gorący 
napój nawet dla 4 osób za jednym zagotowaniem wody. Dodatkowo, wskaźnik 
poziomu wody poinformuje Cię o jej ilości, podnosząc komfort użytkowania pro-
duktu. 

WSKAŹNIK POZIOMU WODY: Wskaźnik poziomu wody informuje ile wody 
znajduje się w  czajniku elektrycznym. Dzięki temu możemy odmierzyć ilość 
po-trzebnej wody do zagotowania.

ZABEZPIECZENIE PRZED WŁĄCZENIEM CZAJNIKA BEZ WODY: Istotna ochron-
-na funkcja, za pomocą której czajnik wyłącza się automatycznie, jeśli zostanie 
przypadkowo włączony bez wody lub bez odpowiedniej ilości. Odpowiednie 
zabezpieczenie urządzenia to podstawowa cecha urządzeń Kernau. 

ZABEZPIECZENIE ANTYPOŚLIZGOWE: Czajnik to element kuchennego 
wyposażenia, przy wyborze którego trzeba szczególnie postawić na 
bezpieczeństwo – przy kontakcie z wrzątkiem nie ma żartów. Dlatego podstawa 
czajnika została wyposażona w antypoślizgowe przyssawki. Takie rozwiązanie 
czyni urządzenie stabilnym oraz zapobiega jego ślizganiu się nawet, gdy 
powierzchnia blatu jest mokra. Korzystaj wygodnie i zapomnij o przypadkowym 
poparzeniu!

2
LATA 
GWARANCJI
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CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz) 50

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

UNIKALNY DESIGN: W kuchni, sercu Twojego domu, każdy detal ma znaczenie. 
Dlatego należy stawiać na urządzenia funkcjonalne, które jednocześnie swoim 
designem spełnią oczekiwania najbardziej wymagających miłośników estetyki. 
Nieoczywista barwa czajnika KSK 101 czyni go eleganckim elementem dekora-
cyjnym każdej kuchni, biura, czy sali konferencyjnej. 

WYJMOWANY FILTR ANTYWAPIENNY: Twarda woda w kranie wpływa negatyw-
nie nie tylko na smak napojów, na nasze zdrowie, ale i na żywotność samego 
sprzętu. Dodatkowo, osadzający się kamień wygląda mało estetycznie i przyspa-
rza nam pracy podczas czyszczenia czajnika. Aby tego uniknąć, urządzenie zosta-
ło wyposażone w specjalny filtr antywapienny, który zapobiega przedostawaniu 
się wapnia do gotowanej wody, zapewniając jej lepszą jakość oraz bezproblemo-
we użytkowanie sprzętu przez długie lata. 

ŁATWE OTWIERANIE: Czajnik to sprzęt, po który najczęściej sięgamy podczas 
codziennych prac kuchennych. Dlatego jego użytkowanie powinno być przede 
wszystkim wygodne. Aby o to zadbać, urządzenie zostało wyposażone w ergono-
miczny uchwyt z przyciskiem otwierającym klapę – możesz na dobre zapomnieć 
o ręcznym otwieraniu pokrywki czajnika! Teraz masz do niego łatwy dostęp za 
sprawą jednego przycisku. 

https://www.kernau.com/kategoria/przygotowywanie-posilkow/czajniki-elektryczne.html



