
WZORNICTWO
KOLOR CZARNY + STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
POJEMNOŚĆ (L) 1,7

MOC (W) 1800 - 2150 

KONTROLER STRIX

PODSTAWA OBROTOWA 360° TAK
BEZPRZEWODOWY TAK

FILTR ANTYWAPIENNY TAK
WSKAŻNIK POZIOMU WODY TAK

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE 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) 217
GŁĘBOKOŚĆ (MM) 170
WYSOKOŚĆ (MM) 253

INSTALACJA         
NAPIĘCIE (V) 220 - 240

CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz) 50

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

KSK 171 BK
Nowoczesny czajnik elektryczny Kernau z wysokiej jakości tworzywa idealnie spraw-
dzi się zarówno w domu jak i w biurze. Charakteryzuje się dużą pojemnością 1,7 l 
jak i mocą sięgającą 2150 W. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób za jednym razem 
zagotujesz wodę na gorące napoje nawet dla sześciu osób. Czajnik Kernau został 
wyposażony ponadto w najlepszy na rynku kontroler STRIX  zapewniający doskonałe 
przesyłanie energii między podstawką czajnika a samym urządzeniem. Zastosowa-
nie filtra antywapiennego w czajniku gwarantuje czystość spożywanej wody, popra-
wia jej właściwości i pozwala na utrzymanie go w jak najlepszym stanie. 

Witaj w domu

TECHNOLOGIE: 

EKOLOGIA

www.kernau.com

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

MOC 2150 W:  Moc czajnika jest odpowiedzialna za czas potrzebny do zagoto-
wania wody.  Taka moc zapewnia efektywne działanie urządzenia i  szybkie za-
gotowanie wody a przede wszystkim skraca czas oczekiwania na przygotowanie 
naszych ulubionych napojów - kawy czy herbaty. 

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 1,7 L: Pojemność czajnika elektrycznego 1,7 l, umożliwia zagoto-
wanie większej  ilości wody, przy zużyciu niewielkiej ilości energii. 

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. 
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