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W ich skład wejdą zarówno gotowe serie 
śniadaniowe, składające się z czajnika, to-
stera i ekspresu, jak i zestawy do indywidu-
alnego kompletowania, w tym poszerzane 
o wiele innych urządzeń. Produkty te jednak 
w ramach definicji służyć muszą tylko do prac 
kuchennych, a więc linie takie obejmować bę-
dą czajniki, tostery, ekspresy, sokowirówki, 
roboty ręczne (miksery), blendery, wagi itp.

W skład tego typu zestawów wejdą zarów-
no gotowe serie śniadaniowe, składające się 
z czajnika, tostera i ekspresu, jak i zestawy 
do indywidualnego kompletowania, w tym 
poszerzane o wiele innych urządzeń z za-
kresu prac kuchennych i domowych, a więc 
linie takie obejmą czajniki, tostery, ekspre-
sy, sokowirówki, roboty ręczne (miksery), 
blendery, wagi, żelazka, odkurzacze itp.

Stylistyczna jednolitość urządzeń AGD na-
brała szczególnego znaczenia, odkąd we-
szło w modę „otwieranie pomieszczeń” 
dla uwolnienia większej przestrzeni. Stąd 
m.in. łączenie kuchni z pokojem dziennym. 
Wtedy jednak się okazało, że wszystkie 
elementy wyposażenia, zwłaszcza kuch-
ni, powinny być spójne, gdyż są doskona-
le widoczne nie tylko dla domowników, 
ale przede wszystkim dla gości.
Z tego też powodu eklektyzm, zwłaszcza 
na zasadzie: każde urządzenie „z innej baj-
ki”, na co kiedyś nie zwracało się uwagi, 
przestał nas zadowalać. Nie wystarczy już 
kupić opiekacz czy toster, ważne, poza pa-
rametrami technicznymi, stało się także to, 
jak urządzenie wygląda. Duży wpływ na 
jednolitość wyposażenia mają sami pro-
ducenci sprzętów, którzy zaczęli propo-

nować linie wzornicze – od podłogi, przez 
meble, aż po duże oraz drobne AGD. Na-
wet ci konsumenci, którzy uważali, że naj-
ważniejsze jest to, że urządzenie w ogóle 
działa, zaczęli inaczej patrzeć na tę kwe-
stię. Skoro można kupić „wszystko” czer-
wone, czarne lub srebrne, to po co wybie-
rać w różnych kolorach? Skoro można ku-
pić urządzenia utrzymane w stylu nowo-
czesnym lub klasycznym, to po co kupo-
wać czajnik „retro”, a do niego minimali-
styczny toster? Skoro można kupić wszyst-
ko w obudowie ze stali, to po co decydo-
wać się tylko na tworzywo? 
I z tego też powodu linie wzornicze zaczę-
ły cieszyć się coraz większą popularnością, 
a wśród nich zwłaszcza tzw. serie śniadanio-
we, w których skład zwyczajowo wchodzą 
toster, czajnik bezprzewodowy oraz ekspres 
przelewowy. Czasem produkty z owych se-
rii wcale nie mają konkretnej nazwy, tyl-
ko symbole, a wtedy urządzenia dobiera 
się, patrząc na ich kolorystykę lub wzor-
nictwo. Producenci dzięki międzynarodo-
wym targom oraz przeróżnym konkursom 
zaczęli jeszcze bardziej ulepszać i upięk-
szać swoje wyroby, na czym zyskaliśmy 
my, czyli klienci.
Wreszcie dostaliśmy wybór i skrzętnie z nie-
go korzystamy – od lodówki począwszy, 
a na dzbanku skończywszy. I o tym właśnie 
– o seriach wzorniczych jest ten poradnik, 
do lektury którego serdecznie zapraszamy.

Urszula Bajorek
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raz na dwa, trzy lata, a niektórzy 
producenci nawet co roku 
wprowadzają nowe linie wzornicze 
bądź uzupełniają te, które już istnieją, 
o nowe produkty.

serie
wZOrnIcZe w MODZIe!
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m
ożna to zaobserwować nie-
mal w każdym sektorze wy-
posażenia gospodarstw do-
mowych – od tkanin, arma-

tury kuchennej i łazienkowej, przez por-
celanę, po duże i małe AGD. W tych trzech 
ostatnich dziedzinach dzieje się chyba 

najwięcej. Ten trend utrzymuje się w Pol-
sce od kilkunastu lat. Serie stają się co-
raz bardziej rozbudowane, ekstrawa-
ganckie i funkcjonalne. No i oczywiście 
piękne!

Dlaczego lubimy serie?
Z dość błahego powodu. Konsumenci prze-
stali się już zadowalać „jakimś” toste-
rem, kupionym przypadkowo czajnikiem 
elektrycznym czy ekspresem przelewo-
wym z „minionej epoki”. Nie oznacza, 
że nie chcą go mieć. Chcą, tylko w no-
wej, spójnej formie i wyposażony w naj-
nowocześniejsze rozwiązania oraz funk-
cje. A skoro jest wybór, to dlaczego nie 
kompletować urządzeń jednolitych sty-
listycznie w dodatku w tym samym ko-
lorze? Odpowiedź jest więc prosta. Kon-
sumenci lubią serie, bo są coraz ład-
niejsze i lepiej wykonane, mają też cie-
kawsze wzory, a do ich produkcji uży-
wa się coraz nowocześniejszych techno-
logii oraz materiałów. Wzornictwo tych 
urządzeń często wytyczają znani pro-
jektanci, którzy potrafią zaprojektować 
wszystko – od wyciskacza do cytrusów 
po wspaniały toster, a nawet pralkę, lo-
dówkę czy telewizor zdobione kryształ-
kami Swarovskiego.

Linia wzornicza czy 
seria śniadaniowa?

Proszę zauważyć, że linie wzornicze obej-
mują obecnie szeroki zakres produktów – 
nie tylko odnoszą się już do drobnego AGD. 
Coraz częściej spotykamy spójne wzorni-
czo czy kolorystycznie linie dużego AGD, 
sprzętu RTV i wielu innych wyrobów – me-
bli, szkła, ceramiki itp.

Serie śniadaniowe to określenie pochodzące 
z Wielkiej Brytanii. Pod tym pojęciem zwykle 
mamy na myśli klasyczny zestaw do przy-
gotowywania śniadania, w skład którego 
na Wyspach wchodzą czajnik, toster i eks-
pres przelewowy.

Jednak rynek stale ewoluuje i pojęcie „serie 
śniadaniowe” znacznie się rozmyło. Wyni-
ka to z faktu, że producenci owe serie za-
częli rozszerzać o produkty, które wychodzą 
daleko poza przygotowywanie śniadania. Do 
„serii” trafiają blendery, miksery, roboty wie-
loczynnościowe, sokowirówki, a nawet że-
lazka. I dobrze! Zwiększa to bowiem możli-
wości funkcjonalne. Problemem pozostało 
jedynie nazewnictwo, dlatego proponuje-
my, aby zestaw, w skład którego wchodzą 
minimum dwa urządzenia z zakresu: toster, 

czajnik i eks-
pres (przele-
wowy lub ci-
śnieniowy), na-
zywać „serią 

śniadaniową” lub przemiennie „linią wzorni-
czą”, a do innych możliwych zestawów sto-
sować zdecydowanie tylko określenia „se-
rie wzornicze” lub „linie wzornicze”. Znacz-
nie uprości to sprawę i uporządkuje znacz-
ny chaos informacyjny. Zwróćmy uwagę, że 
te dwa ostatnie pojęcia są szersze i bardziej 
wszechstronne. Zawierają bowiem w sobie 
wszystkie propozycje producentów drobne-
go czy dużego AGD – począwszy od kla-
sycznych serii, po urządzenia nieujmowane 

jako elementy jed-
nej kolekcji. Tak więc 
pod pojęciem „linia” 
kryje się zbiór wszyst-
kich urządzeń spój-
nych stylistycznie i na-

wiązujących do konkretnego typu wzornic-
twa. Pod uwagę bierzemy przede wszyst-
kim kolorystykę, materiał wykonania i ele-
menty wykończenia, a także styl, w jakim 
zostały utrzymane.

Co i kto kreuje linie 
wzornicze?
Duży wpływ na popularyzację nowych ko-
lorów, faktur i wzorów mają projektanci, 
styliści, międzynarodowe targi konsump-
cyjne, choćby Ambiente, oraz konkur-
sy, a wśród nich słynne na świecie „Red 
Dot” czy „iF”. Dzięki popularyzacji tych 
nowinek każdy marzy o wymianie „sta-
rego” na nowe. Coraz częściej wiąże się 

to także z generalnym remontem, zmia-
ną stylu wyposażenia wnętrza oraz jego 
kolorystyki. Urządzeń AGD nie kupuje się 

już „na całe życie”. Zmieniaja się mo-
da, zmieniają się upodobania. W jed-
nym czasie na topie są produkty z wy-
oblonymi kształtami, w innym akcen-
tem są drewniane uchwyty lub szkla-
ne wstawki, w jeszcze innym kró-
lują motywy wzornicze. Niezależnie 
od mody mieszają się też style. Są se-
rie nowoczesne, w stylu etno, retro, 
vintage, skandynawskim czy schab-
by chic. Mimo to pewne elementy są 
dla linii zawsze wspólne – najczęściej 
mają one tę samą stylistykę, bryłę, 
kolory czy wstawki.
Produkty z sektora drobnego AGD 
to sposób na wzbogacenie kuchen-

nego wnętrza, nadanie mu bardziej ory-
ginalnego lub harmonijnego charakteru. 

Dodajmy, że ciekawy design w zestawie-
niu z bogatą ofertą funkcjonalną produk-
tów wchodzących w skład konkretnej se-
rii daje naprawdę duże kulinarne (i nie tyl-
ko) możliwości.

Ile „linii” w linii?
Przy okazji zaznajamiania się z tematem 
warto pamiętać także, że w zależności od 
konkretnego producenta różne są liczba 
i rodzaj produktów wchodzących w skład 
linii. Bardzo często umownie nazwany 
„zestaw śniadaniowy” ma nie trzy urzą-
dzenia, a tylko dwa – np. czajnik w po-
łączeniu z tosterem. Jeszcze inni produ-
cenci dodają do zestawu trzech klasycz-
nych urządzeń (toster, czajnik ekspres) 
opiekacz i sokowirówkę. Na marginesie, 
sama lista dodatkowych urządzeń może 
być bardzo długa i obejmować wiele urzą-
dzeń, włącznie ze wspomnianymi powy-
żej żelazkami.
Z drugiej strony na rynku dostępnych jest 
wiele produktów spójnych stylistycznie, 
jednak nieujmowanych przez producen-
tów jako urządzenia należące do jednej 
kolekcji. Rozróżnienie tego typu prze-

kłada się także na sposób sprzedaży. 
Serie śniadaniowe czy linie wzornicze, 
podobnie jak garnki czy nawet meble, 
zazwyczaj można, ale nie trzeba kupo-
wać razem, jako jeden zestaw. Czasami 
można dobrać do nich inne urządzenia 
lub połączyć kolory albo style – wszyst-
ko zależy od inwencji kupującego. Zda-
rzają się jednak serie – i o tym należy 
pamiętać – które mają jedno opakowa-
nie i jedną cenę. Rozbicie takiego ze-
stawu nie wchodzi w grę. No cóż, ry-
nek nie znosi próżni.

O liniach wzorniczych w dużym AGD wolnostojącym i do zabu-

dowy oraz dostępnych w sprzęcie audio i wideo pisać będzie-

my w kolejnych wydaniach „InfoProduktu”.

 LInIa wzornICza kuChenna

 LInIa wzornICza Domowa

 LInIa wzornICza

 LInIa wzornICza

Sprzęt drobny

Sprzęt drobny

duże AGd

Sprzęt rtv
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Trzeba pamiętać o tym, aby zawsze i wy-
łącznie wybierać i zalecać modele z regu-
larnej, katalogowej oferty producenta na 
dany rok. Najlepiej sprawdzić je na jego 
stronie lub w aktualnym cenniku. Przygo-
towaliśmy dla Państwa także 10 pytań, 
które pomogą w wyborze.
PYTANIE 1.
Z czego składa się
seria śniadaniowa?
W klasycznym ujęciu, którego protopla-
stą był rynek angielski, składa się ona 
z czajnika, tostera oraz ekspresu przele-
wowego. W polskich warunkach zestaw 
taki może być modyfikowany i w prak-
tyce może się w nim znaleźć ekspres ci-
śnieniowy lub tylko dwa urządzenia (np. 
czajnik i toster). Pamiętać należy, ze pro-
ducenci bardzo różnie określają te se-
rie i często wplatają do nich urządzenia 
z zupełnie odrębnego segmentu – np. 
roboty kuchenne, sokowirówki czy wa-
gi. Kwestie definicji i nazewnictwa oma-
wiamy szerzej w dziale „Linie wzornicze 
w modzie!”.
PYTANIE 2.
Czym różni się seria śniadaniowa
od linii wzorniczej?
Jak dokładnie wyjaśniamy w działach „Li-
nie wzornicze w modzie” oraz „Klasyfika-
cje”, poprawnymi nazwami powinny być 
„linie wzornicze kuchenne” (drobne AGD) 
oraz „linie wzornicze kuchenne” oraz „linie 
wzornicze kuchenne i domowe”. Wynika 
to z faktu, że klasyczna seria śniadaniowa, 
choć funkcjonuje na rynku, jest obecnie 
poszarzana o wiele produktów, które do 
przygotowania śniadania nie służą. Dla-
tego zaproponowane przez nas nazew-
nictwo jest właściwsze. Reasumując, se-
ria śniadaniowa zawiera zwykle czajnik 
i toster lub czajnik, toster i ekspres, pod-
czas gdy linia wzornicza kuchenna może 
zawierać wszelkie urządzenia do kuchni, 
a ta do „kuchni i domu” być dodatkowo 
poszerzona o szereg innych urządzeń (że-
lazko, wagę, odkurzacz itd.).
PYTANIE 3.
Czym różni się seria w komplecie
od dobieranej pojedynczo?
Wybierając lub polecając daną serię 
czy linię wzorniczą, należy pamiętać, 
że część takich zestawów jest sprze-
dawana w komplecie 2, 3 albo więcej 
urządzeń. Zazwyczaj kompletu takie-
go nie mamy możliwości kupić w rozbi-
ciu na pojedyncze produkty. Zdarza się 
jednak, że do takiego zestawu możemy 
dokupić w przyszłości szereg nowych, 
innych urządzeń, ale uwaga – nie jest 
to regułą. Inną opcją jest zestawienia 
danej serii według własnych upodobań 
i zakup ich w pojedynczych egzempla-
rzach pod warunkiem, że producent ta-
ką możliwość zapewnia.

PYTANIE 4.
Jakie są dostępne na rynku
linie wzornicze?
Poza omówionymi powyżej liniami kuchen-
nymi i domowymi z sektora drobnego AGD 
wyróżnić można także spójne linie wzorni-
cze w dużym AGD wolnostojącym czy do 
zabudowy. Mało tego, o takich powtarzal-
nych i spójnych stylistycznie seriach może-
my też mówić w wypadku sprzętu wideo 
(np. telewizor, soundbar i Blu-ray) czy au-
dio – zestaw wieżowy z tzw. klocków (seg-
mentów). Należy pamiętać, że w zasadzie 
w każdym niemal sektorze rynku spotkać 
możemy się z takim pojęciem i szeregiem 
spójnych urządzeń – poczynając od me-
bli, przez szkło, po zestawy pościelowe. 
Jest to więc określenie pojemne.
PYTANIE 5.
Co w praktyce oznacza słowo
„design” linii wzorniczych?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna, tak 
jak design nie jest w pełni definiowalnym 
pojęciem. Większość osób kojarzy design 
(wzornictwo) z „wyglądem”. Trzeba jed-
nak pamiętać, że na ów wygląd składa 
się wiele elementów: kształt, bryła, kolo-
rystyka, rozwiązania techniczne (np. wy-
świetlacze, wskaźniki, pokrętła), a nawet 

rodzaj i umiejscowienie logotypu. Wielu 
producentów czerpie wzorce, np. z odby-
wających się co roku międzynarodowych 
targów konsumpcyjnych, ale trzeba też pa-
miętać, że znani producenci mają swoje la-
boratoria badawcze, w których to właśnie 
powstają nowe rozwiązania.
PYTANIE 6.
Czy materiał wykonania drobnego
AGD jest ważny?
Dla wielu osób ma on znaczenie kluczo-
we. Metal, a zwłaszcza stal, najbardziej 
bowiem kojarzony jest z solidnością pro-
duktu. Trzeba jednak pamiętać, co wie-
lokrotnie podkreślamy, że jeżeli kupuje-
my produkty markowe, nawet wykonane 
z tworzywa, to ich producenci dbają nie 
tylko o ich trwałość, ale i o to, by nada-
wały się do kontaktu z żywnością. Także 
praktyczne i jakże piękne jest szkło. Nie 
tylko świetnie się prezentuje, ale jest trwa-
łe i łatwe w czyszczeniu.
PYTANIE 7.
Jakie serie są obecnie
najmodniejsze?
Aktualnie zaobserwować można dwa za-
sadnicze trendy – modę na wersje kolory-
styczne z pastelowymi bądź kontrastujący-
mi barwami oraz urządzenia podświetla-

ne bądź wyposażone we wskaźniki LED. 
Krótko mówiąc, kolory wracają do łask i są 
podkreślane światłem. Nie znaczy to jed-
nak, że miłośnicy stylu tradycyjnego i na-
turalnych barw będą pokrzywdzeni. Ab-
solutnie nie. Na rynku funkcjonuje wie-
le znakomitych rozwiązań, które repre-
zentują niezliczone wręcz style i kierun-
ki. Z drugiej strony nie wszyscy kierują się 
modą, stawiając (i słusznie) na urządzenia 
solidnie wykonane.
PYTANIE 8.
Jak kolorystyka linii wzorniczych
wpływa na styl kuchni?
Na pewno barwy, ich odcienie czy nawet 
elementy i wstawki kontrastujące oraz 
rodzaj użytego materiału mają znaczący 
wpływ na stylistykę, w jakiej utrzymane 
jest wnętrze kuchenne. Jednak zdecydo-
wanie istotniejsze są obecnie kształty, któ-
re z nieregularnych powracają do określo-
nych brył (kwadratów, trójkątów) z ostrymi 
narożami lub wyoblonymi. Z drugiej stro-
ny wiadomo, że urządzenia w żywych, 
nieco nawet krzykliwych barwach bar-
dziej pasują do stylu nowoczesnego, po-
dobnie zresztą jak szkło. Kolory stonowa-
ne lepiej się prezentują w kuchniach tra-
dycyjnych, minimalizm natomiast „lubi” 
chłodną z pozoru stal. Bez wątpienia linie 
wzornicze drobnego AGD należy dobierać 
do dużych sprzętów AGD, mebli, ale także 
zestawu garnków czy zastawy stołowej. 
PYTANIE 9.
Czy można kupić serie śniadaniowe
w stylu retro?
Oczywiście. Wciąż urządzenia z serii drobne-
go AGD, jak i dużego zresztą, oferują różne 
firmy, gdyż ten właśnie styl należy do jednych 
z popularniejszych. Zazwyczaj kształty ta-
kich urządzeń (czajników czy nawet toste-
rów) są zaokrąglone, mogą też mieć różne 
ozdobne elementy. Również kolorystyka 
ich jest bardziej stonowana, dominują wa-
nilia, brąz, zieleń (jednak nie może być ja-
skrawa). Należy przy tym pamiętać, że styl 
retro jest czymś zupełnie odrębnym od vin-
tage i dobry projektant, dobre studio pro-
jektowe różnicę tę zauważy (więcej o tym 
aspekcie piszemy na naszej stronie www.
infoprodukt.pl).
PYTANIE 10.
Czym się kierować, wybierając serię
śniadaniową?
Przede wszystkim realnym zapotrzebowa-
niem. Jeśli ma to być wymiana „starego” 
na nowe, warto wybrać urządzenia naj-
nowszej generacji, bo wiadomo, że będą 
energooszczędne. Dobrze jest także wziąć 
pod uwagę potrzeby własne i rodziny – czy 
piją kawę (jaką?), czy lubią tosty, a może do 
śniadania preferują świeżo wyciśnięty sok 
owocowy lub tak polecany obecnie owo-
cowo-warzywny. I jeszcze jedno – liczeb-
ność członków gospodarstwa domowego.

PyTań
czym się kierować przy zakupie odpowiedniego sprzętu
10
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składa się na nie wiele czynników, a wśród nich są na pewno 
preferencje kupujących, są jednak jeszcze inne, które warto brać pod uwagę.

Kolorowe zestawy Philips
to stylowe rozwiązanie dla Twojej kuchni

Czajniki i tostery

w przeciwnym razie choćby czajniki wielo-
krotnie w ciągu dnia włączane i wyłącza-
ne nie wytrzymałyby zbyt długo. 

Funkcje i rozwiązania
Wszystko zależy od rodzaju produktu. W wy-
padku nowoczesnych czajników elektrycz-
nych warto wiedzieć, że nie tylko gotują wo-
dę, ale mogą ją również podgrzewać do wy-
branej przez użytkownika temperatury, od-
powiedniej np. dla danego gatunku herba-
ty. Niemal wszystkie wyposażane są w fil-
try do wody i potrafią również utrzymywać 
temperaturę po podgrzaniu lub zagotowaniu. 
Ważne, aby miały jak najwięcej zabezpieczeń 
(standardem jest potrójne). Nowoczesne eks-
presy przelewowe często już wyposażane są 
w młynek, korzystają również z nowoczesnych 
technik zaparzania, co pozwala na wydoby-
cie smaku. Mają także sterowanie elektronicz-
ne i praktyczną funkcje podtrzymywania cie-
pła. Nie można pominąć tosterów, które mo-

gą przygotować nie dwie, a cztery kromki na-
raz, a umieszczona w dnie tacka sprawia, że 
okruchy nie trafiają na blat kuchenny czy na 
stół. Zakres temperatury i liczba trybów opie-
kania są tu ważnymi atutami. Podobnie nale-
ży traktować inne urządzenia z serii, choćby 
blender, w którym uwagę należy zwrócić na 
metalowę końcówkę i rodzaj noża, czy robot 
kuchenny i dostępne w nim akcesoria (misa, 
trzepaczki, ubijaki, itd.).

Łatwość obsługi
Niezwykle ważna sprawa, zwłaszcza dla 
osób starszych, ale nie tylko. Możliwość 
łatwego włączenia jednym przyciskiem 
oraz ustawienia właściwej funkcji to po-
łowa sukcesu. Jest jeszcze jedna kwestia 
z  tym związana. Zdarza się, że przyciski 
są tak skonstruowane, że do ich wciśnię-
cia potrzeba siły, a to jest już dużym utrud-
nieniem dla wielu pań. Z łatwością obsłu-
gi wiąże się także bezproblemowe przyłą-
czanie dodatkowych akcesoriów (dołącza-
nych do niektórych produktów), jak też de-
montaż pewnych elementów po skończonej 
pracy, niezbędny dla utrzymania urządzenia 
w czystości (atutem będzie możliwość my-
cia ich w zmywarce). Czajniki dzięki obro-
towej podstawie są wygodne w obsłudze 
zarówno dla osób prawo-, jak też leworęcz-
nych. O zasady oraz sposób działania urzą-
dzeń warto spytać sprzedawcy i dobrze się 
z nimi zapoznać, aby być pewnym, że da-
na konstrukcja czy rozwiązanie nie jest dla 
nas uciążliwe.

Design, 
czyli wzornictwo
Oczywiście, stare, mądre przysłowie mówi, 
że o gustach się nie rozmawia. To prawda. 
Jest to bowiem kwestia absolutnie indy-
widualna. Jednym podobają się urządze-
nia stalowe, bo pasują do dużego AGD 
(niektóre firmy mają zresztą wspólne li-
nie dużych i  drobnych sprzętów kuchen-
nych), inni szukają koloru, by „rozweselić” 
wnętrze, jeszcze inni hołdują zasadzie, że 
w kuchni, jak i w łazience najlepiej spraw-
dza się biel, gdyż jest synonimem sterylno-
ści. I jedne, i drugie, a nawet trzecie mo-
dele są dostępne w sprzedaży, więc w tej 
kwestii każdy znajdzie coś dla siebie i swo-
jej kuchni. Jednak wzornictwo, to również 
kształty oraz zastosowane nowinki tech-
niczne. Ostatnio, oprócz kolorów, które 
wracają do kuchni, bardzo przydatne oka-
zują się podświetlenia LED-owe, które nie 
tylko informują o stanie pracy urządzenia, 
np. o temperaturze wody w wypadku czaj-
ników elektrycznych, ale również stanowią 
ciekawy element ozdobny. Niezależnie od 
tego, co nam się podoba, zwracajmy bacz-
nie uwagę, jak jest wykonane i spasowa-
ne urządzenie. Pierwsze, pobieżne wraże-
nie bywa czasem bardzo zawodne.

j
edni szukają od razu zestawu 
wieloelementowego, inni chcą 
kupić tylko jeden lub dwa pro-
dukty z danej serii – ważne więc, 

aby była taka możliwość. Atutem każdej z linii 
wzorniczych jest zakres funkcjonalny danej se-
rii, czyli od czajnika do żelazka czy sokowirów-
ki. Im więcej urządzeń do nabycia, tym lepiej. 
W praktyce bowiem z czasem może zaistnieć 
potrzeba dokupienia takiego czy innego produk-
tu. Oczywiście, wspólnym mianownikiem wszyst-
kich typów serii i elementów w nich występują-
cych są jakość wykonania, użyte do produkcji 
materiały i komponenty, dostępne funkcje i roz-
wiązania, jakże ważne łatwość i komfort obsłu-
gi oraz projekt i wzornictwo.

Materiały i jakość 
wykonania
Wśród urządzeń drobnego AGD, o których 
mowa, dominują najczęściej dwa zasadnicze 
materiały, są to stal oraz tworzywo sztucz-

ne. Jeszcze jednym, który dość często się 
pojawia, czasem w  zupełnie nietypowej 
roli, poza misami oraz kielichami robotów 
czy blenderów, jest hartowane, czyli bez-
pieczne, szkło, które nie tylko jest bardziej 
wytrzymałe, ale w razie rozbicia nie porani. 
Może mieć ono barwę naturalną bądź być 
barwione. Jeśli stal, to szlachetna w natu-
ralnym srebrzystym kolorze, choć coraz czę-
ściej bywa również kolorowa. Warto wspo-
mnieć o  tworzywach, które dopuszczane 
są do kontaktu z żywnością, a jak zapew-
niają niektórzy producenci, również wolne 
od BPA, czyli związku chemicznego zwa-
nego bisfenolem A (szkodliwy dla zdrowia, 
a może się znajdować w twardych plastikach, 
powoduje m.in. szkody w układzie hormo-
nalnym, a nawet przyczynia się do rozwoju 
zmian nowotworowych). Często wspomnia-
ne materiały są łączone, np. stal i tworzy-
wo czy szkło i tworzywo. Warto dodać, że 
produkowane urządzenia są dobrej jakości, 

DObrej SerII
determinanty 
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retro jest najnowszą linią wzorniczą marki 
russell Hobbs, ale wbrew nazwie chodzi tylko 
o styl, gdyż produkty wchodzące w jej skład są 
na wskroś nowoczesne, a produkowane są 
w trzech kolorach: ribbon red, classic noir 
oraz Vintage cream.

Linia retro
Odwołuje się do emocji i nuty nostalgii za 
solidnym sprzętem z lat 50. czy 60. XX w. 
Marka świetnie łączy przy tym tradycję, no-
woczesność, a także solidność. Znakomi-
cie zaprojektowana i wykonana seria bar-
dzo się wyróżnia na tle tego typu produk-
tów. Umieszczone na poszczególnych urzą-
dzeniach wskaźniki wyglądają niczym stare 
zegary, a czajnik, na wzór klasycznych mo-
deli, ma dziobek. W skład całej linii wcho-
dzą typowe dla serii śniadaniowej elemen-
ty: czajnik elektryczny, ekspres przelewo-
wy oraz toster. Dodatkowo jest jeszcze grill 
w kolorystyce Classic Noir.
Czajnik elektryczny (symbol zależnie od ko-
lorystyki: 21670-70, 21671-70 i 21672-70) 
o poj. 1,7 l ma szereg nowoczesnych rozwią-
zań. Wyposażony został w funkcję szybkiego 
gotowania – filiżankę wrzącej wody przygo-
towuje zaledwie w 55 sekund, ale istnieje też 
możliwość wykorzystania funkcji szybkiego 
gotowania dla 1, 2 lub 3 filiżanek, a wyprofi-
lowany dziobek zapobiega rozlewaniu wody.

W ekspresie do kawy (symbol zależnie od 
kolorystyki: 21700-56, 21701-56 i 21702-56) 
zastosowana została zaawansowana tech-
nika dozowania wody, co gwarantuje lep-
sze wydobycie smaku. Cała kawa znajdująca 
się w filtrze zostaje zalana wodą, co pozwa-
la maksymalnie wykorzystać ziarna i popra-
wia smak. Dzięki funkcji utrzymywania cie-
pła także druga czy trzecia filiżanka pozo-
staje równie gorąca jak pierwsza. Do zesta-
wu dołączona jest miarka pozwalająca na 
dokładne odmierzenie ilości kawy niezbęd-
nej do przygotowania jednej lub kilku filiża-

ekSklUZywnIe, pOnaDcZaSOwO 
I Z nUtą nOStalgII

russell Hobbs 

nek. Ekspres ma też duży wskaźnik proce-
su zaparzania, zaś funkcja Pause and Pour 
daje możliwość zatrzymania zaparzania, aby 
nalać pierwszą filiżankę, a następnie konty-
nuowania procesu zaparzania.
Toster (symbol zależnie od kolorystyki: 21680-
56, 21681-56, 21682-56) przyrumienia pie-
czywo od lekkiego po głęboki złocisty od-

cień, wystarczy ustawić stopień opiekania. 
To urządzenie także ma wskaźnik, który in-
formuje, ile czasu zostało do końca opieka-
nia. Warto wspomnieć o funkcji „Lift and 
Look”, pozwalającej na sprawdzenie pozio-
mu przyrumienienia bez konieczności prze-
rywania pracy. Toster ma też opiekacz bu-
łek, a wbudowana tacka na okruchy uła-
twia dbanie o czystość w kuchni.
Mówiąc o serii Retro marki Russell Hobbs, 
nie można pomiąć wyjątkowego w tego ty-
pu zestawieniach grilla 20841-56. Pozwala 
on na przyrządzanie mięsa, burgerów, kieł-
basy, ryb i warzyw. Jego duże płyty zosta-
ły tak zaprojektowane, że skutecznie od-
prowadzają nadmiar tłuszczu, który trafia 
do tacy ociekowej (można ją wyjąć i opróż-
nić). Pozwala to na redukcję ilości tłuszczu 

w przyrządzanych potrawach o ponad 40 
proc. Grill ma regulowane zawiasy, które 
się sprawdzają, gdy grillowane są większe 
kawałki, np. mięsa. Urządzenie pozwala na 
przygotowanie pięciu porcji naraz. Taki grill 
może z powodzeniem zastępować piekar-
nik. O gotowości do użycia informuje wskaź-
nik temperatury – gdy znajdzie się w czer-
wonej strefie i zapali się lampka termosta-
tu, oznacza to, że urządzenie nagrzało się 
do odpowiedniej temperatury i jest gotowe 
do użycia. Odłączane płyty wystarczy opłu-
kać wodą i można je wstawić do zmywarki.

Fascynująca 
illumina(cja)
Seria Illumina cieszy się dużym zainteresowa-
niem, i to z kilku powodów. Przede wszyst-
kim z uwagi zastosowane zaawansowane 
rozwiązania techniczne (każde urządzenie 
wyposażone jest w podświetlany pierścień, 
który zmienia kolor w zależności od tem-
pa pracy urządzenia), a także, dlatego, że 
w jej skład wchodzi aż 6 elementów. Są to: 
ekspres do kawy 20160-56, czajnik elek-
tryczny 20160-70, toster 20170-56, robot 
kuchenny 20240-56, blender kielichowy 
20230-56 oraz ręczny 20221-56. Urządze-
nia z tej serii prezentują się niezwykle no-
wocześnie, wszystkie są bowiem z srebrzy-
stej stali, tylko robotowi i blenderowi do-
łożono nieco czerni, zaś koloru dodają im 
podświetlane pierścienie. 
Pierścień ekspresu, zmieniając barwę, wska-
zuje różne etapy zaparzania. Po naciśnię-
ciu przycisku zasygnalizuje optymalny mo-
ment do wypicia kawy. I tak kolor błękitny 
to zaparzanie, po 0-15 min pojawia się ko-
lor zielony, który mówi, że napar osiągnął 
najlepszy smak, a po 15-30 min pojawia się 
kolor fioletowy, sygnalizujący dobry smak, 
powyżej 30 minut kolor czerwony ostrzega. 
Ekspres wyposażony jest w zaawansowaną 
technikę filtrowania oraz system zapewnia-
jący szybkie i równe pokrycie wodą zmielo-
nych ziaren (lepsze wydobycie smaku). Ma 
też funkcję utrzymania ciepła przez godzi-
ną, a po tym czasie się wyłącza. Pierścień 
czajnika zmienia kolory zależnie od tempe-
ratury wody, co pozwala na zaparzenie od-
powiedniego rodzaju herbaty (barwa błę-
kitna – 70 °C, zielona – 80 °C, fioletowa – 
90 °C i czerwona – 100 °C. Urządzenie wy-
posażone jest także we wskaźnik napełnie-
nia wodą, dzięki czemu dokładnie wiado-
mo, ile wody znajduje się w środku, oraz 
końcówkę, która zapobiega rozlewaniu.
W szybko pracującym tosterze (6 pozio-
mów przyrumieniania) pasek świetlny 
zmienia kolor, wskazując, na jakim eta-
pie opiekania jest pieczywo. Błękitny 
oznacza początek opiekania, fioletowy 
to połowa cyklu, czerwony – prawie 
gotowe i zielony – koniec pracy. Ma 

też funkcję rozmrażania oraz opcje anulo-
wania i ponownego podgrzania.
Kolej na robota kuchennego – tu kolory ozna-
czają: niebieski – krojenie w plasterki, szat-
kowanie, ścieranie, różowy – zagniatanie 
ciasta, ubijanie śmietany, zielony – miesza-
nie i czerwony – pracę pulsacyjną, siekanie 
oraz rozdrabnianie. Robot ma misę o pojem-
ności 2,3 l z pokrywą wyposażoną w bloka-
dę oraz 1,5 l kielich do mieszania i rozdrab-
niania, a poza tym ostrza ze stali nierdzew-
nej z tytanową powłoką. W wypadku blen-
dera kielichowego pierścień zmienia kolor 
przy 4 różnych prędkościach pracy: niebie-
ski – prędkość 1 (purée), różowy – prędkość 
2 (koktajle owocowe), zielony – prędkość 3 
(zupy) i czerwony – praca pulsacyjna (kru-
szenie lodu). W wyposażeniu ma 1,5-litro-
wy kielich oraz ostrza z powłoką tytanową, 
dzięki której są dużo twardsze. Urządzenie 
jest łatwe w użyciu i czyszczeniu.
Ostatnim urządzeniem z linii Illumina jest 
blender ręczny „4 w 1” ze stopą miksującą, 
misą do siekania, ubijaczką i końcówką do 
ucierania. Tu kolor się zmienia także wraz 
z prędkością pracy: błękitny – prędkość 1 
(zupy), ciemnoniebieski – prędkość 2 (kok-
tajle owocowe i ubijanie), zielony – prędkość 
3 (purée, siekanie) i czerwony – prędkość 
4 (duże kawałki). Urządzenie wyposażone 

jest w pojemnik o pojemności 1000 ml ze 
stabilną, antypoślizgową podstawką i po-
krywką ułatwiającą przechowywanie. Ma 
misę do siekania, ubijaczkę i końcówkę do 
ucierania oraz stopę miksującą ze stali nie-
rdzewnej z ostrzami z powłoką tytanową, 
umożliwiającą miksowanie sosów i zup.

Linia Legacy
Jest w niej kilka serii, urządzenia mają takie 
same kształty oraz podobne parametry, ale 
różnią się kolorystyką obudowy. Bardzo ory-
ginalna jest Legacy Floral, w której na czar-
nej stalowej obudowie znajdują się roślinne  
zdobienia. W skład wchodzą: ekspres prze-
lewowy Legacy Floral 21991-56 z zaawan-
sowaną technologią filtrowania, zapewnia-
jącą szybkie i równe pokrycie wodą zmie-
lonych ziaren, co gwarantuje lepsze wydo-
bycie smaku. Urządzenie przygotuje kawę 
dopasowaną do indywidualnych preferencji. 
Dzięki szklanemu dzbankowi (o poj. 1,25 l) 
ekspres pozwala jednorazowo zaparzyć aż 
10 filiżanek kawy. Pierścień świetlny włącza 
się podczas parzenia i pozostaje włączo-
ny w czasie podtrzymywania temperatury. 
Czajnik Legacy Floral 21961-70 wyposażo-
no w specjalny uchwyt, który ma ciekawą 
wizualnie formę i zapewnia pełną kontro-
lę przy podnoszeniu, napełnianiu i opróż-

nianiu. Urządzenie ma również szereg no-
woczesnych funkcji. Dzięki opcji szybkiego 
gotowania, przygotowanie filiżanki gorącej 
wody zajmuje jedynie 55 sekund, a idealnie 
wyprofilowany dziobek gwarantuje, że wo-
da przelewana jest do filiżanki bez rozlewa-
nia. Toster Legacy Floral 21971-56 zaprojek-
towano specjalnie z okazji 60-lecia marki. 
Urządzenie ma opcję podgrzewania bułek, 
szersze wloty pozwalają na opiekanie więk-
szych kawałków pieczywa, a funkcja szyb-
kiego rozmrażania umożliwia opekanie pie-
czywa bezpośrednio po wyjęciu z zamrażar-
ki. Grill Legacy Floral 19925-56 wyposażony 
jest w innowacyjną technologię, która umoż-
liwia odpływ nadmiaru tłuszczu do osobnej 
taki ociekowej, przez co redukuje zawartość 
tłuszczu o 42 proc. bez utraty smaku i soczy-
stości. Grill Legacy Floral przygotowuje aż 
5 porcji na raz. Trzeba wspomnieć o łatwej 
do czyszczenia nieprzywierającej powłoce, 
którą wystarczy tylko delikatnie przetrzeć. 
W linii są również urządzenia o identycz-
nych kształtach podobnych parametrach, ale 
w innej kolorystyce takie jak, np.: ekspres 
Legacy 20681-56, czajnik Legacy 21280-
70, toster Legacy 21290-56, czajnik Lega-
cy Black 21283-70 oraz seria Legacy Red – 
ekspres 20682-56, czajnik 21281-70, i to-
ster 21291-56.
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Linia wzornicza 
redefine
Podstawowym materiałem tu jest harto-
wane, barwione szkło, trwałe, estetycz-
ne i znakomicie się prezentujące. Praw-
dziwym jednak zaskoczeniem są urządze-
nia wchodzące w skład tej linii. Mamy tu-
taj czajnik elektryczny, toster, dyspenser 
do wody oraz… żelazko!
Czajnik 108000 (poj. 1,5 l), który do złu-
dzenia przypomina dzbanek, ze szkła Du-
ran Schott. Wyposażony jest w elektro-
niczny czujnik temperatury odpowiedzialny 
za wyłaczenie po uzyskaniu 100°C (dru-
gi w takiej technoligii na świecie). Ma 
też podświetlany korpus, dzięki czemu 
można obserwować gotowanie się wo-
dy, to właśnie szklana konstrukcja stwa-
rza taką możliwość. Urządzenie wyposa-
żono w ukryty element grzewczy, wyjmo-
wany filtr antyosadowy, antypoślizgowe 
stopy, schowek na kabel, a także bezprze-
wodową podstawę 360°.
W  jednokomorowym tosterze 228000 
została zastosowana niezwykła technika 
ThermoGlass, dzięki której można w peł-
ni kontrolować stopień opieczenia pie-
czywa, a na jego stan ma wpływ m.in. 
kontrolowany płynny system automa-
tycznego opadania i wznoszenia się kro-
mek. Oczywiście urządzenie ma funkcję 
rozmrażania, podgrzewania i możliwość 
przerwania opiekania. Wyposażone jest 
w tackę na okruchy, schowek na prze-

wód, antypoślizgowe stopy, podświe-
tlany panel przedni oraz przyciski. Pro-
ducent dołącza też akcesoria do czysz-
czenia szkła. Dyspenser 131000 (poj. 3 
l) do gorącej wody, to urządzenie, które 
gotuje tylko tyle wody, ile jest potrzeb-
ne, więc zużywa mniej energii elektrycz-
nej. Jego element grzewczy jest ukryty, 
można wybrać odpowiednią temperaturę 
(85, 95, 100°C), urządzenie wyposażone 
jest w  filtr do wody Brita, cyfrowy wy-
świetlacz, czujnik bezpieczeństwa, przy-
cisk „stop”, wyjmowaną tackę ociekową, 
wyjmowany zbiornik, podwójny dozow-
nik oraz antypoślizgowe stopy. Po skoń-
czonej pracy wyłącza się automatycznie, 
wydaje też polifoniczny dźwięk.
Bardzo ciekawym elementem tej linii wzor-
niczej jest innowacyjne żelazko 360001 
ATOMiST z opatentowaną stopą Thermo-
glass i funkcją mgiełki pary. Urządzenie 

nie podgrzewa wody, więc kamień w nim 
nigdy się nie osadzi. Ma tylko 950 W więc 
oszczędza 75 poroc. energii, zaś migieł-
ka pozwala na oszczędność do 80 proc. 
wody. Warto zwrócić też uwagę na pre-
cyzyjną kontrolę temperatury (4 ustawie-
nia) oraz LED-owe sygnalizatory – tem-
peratury i  mgiełki. Żelazko wyłącza się 
automatycznie, jego pojemnik na wodę 
ma 600 ml pojemności i jest wyjmowa-
ny, a kiedy jest pusty, urządzenie sygna-
lizuje to dźwiękowo.

Linia Prism
Nazwana tak została z powodu wzornic-
twa, gdyż białe lub czarne obudowy urzą-
dzeń, wykonane z tworzywa wolnego od 
BPA, mają fakturę przypominającą pryzmat. 
Linię tworzą dwa typowe elementy śnia-
daniowe. Czajnik 108102 (108101 zależ-
nie od koloru) o poj. 1.5 l stylizowany jest 
na dzbanek. Ma podświetlany przycisk on/
off, ukryty element grzewczy, a tuż pod 
uchwytem po przeciwnej stronie dziob-
ka przezroczysty wskaźnik poziomu wody. 
Wyposażony został w 360° bezprzewodo-
wą podstawę, wyjmowany filtr antyosa-
dowy, czujnik bezpieczeństwa, otwieraną 
pokrywę, gwizdek, antypoślizgowe sto-
py i schowek na przewód. Toster 248102 
(248101 zależnie od koloru) opieka jedno-
cześnie 4 kromki, ma podświetlany przy-

cisk podgrzewania i  rozmrażania, regu-
lację stopnia wypieczenia, jak też moż-
liwość przerwania pracy. Do tego dwie 
tacki na okruchy, schowek na przewód 
oraz wysokie wysunięcie rusztu.

Linia accents
Jest w niej kilka akcentów kolorystycz-
nych: czarny, kremowy, czerwony, bia-
ły, czerwony oraz srebrny, a  dodatko-
wo, jako Accent Special czajniki w kolo-
rach: Azure 102100, Sand 102101 i Peb-
ble 102102. Korpusy urządzeń wykona-
ne są z  lakierowanej stali nierdzewnej. 
Czajnik elektryczny (poj. 1,5 l) w zależ-
ności od kolorystyki: 102002, 102003, 
102004, 102005, 102022 ma pokrywę 
i ukrytą grzałkę. Wyposażono go w pod-
świetlany przycisk on/off, okienko kon-
trolne, 360° bezprzewodową podstawę, 
wyjmowany filtr antyosadowy, gwizdek 
i czujnik bezpieczeństwa. Pasujące kolo-
rystycznie tostery przewidziane zostały na 
4 kromki, tylko wersja czerwona ma też 
urządzenie na 2 kromki (44742). Są one 
łatwe w obsłudze, mają płynną regula-
cję opiekania, a ich wykończenie stano-
wi lakierowana stal z chromowanymi ele-
mentami. Tostery w zależności od kolory-
styki: 242018, 242003, 242020, 242021, 
242026 mają podświetlany przycisk pod-
grzewania i rozmrażania, regulację stop-
nia opieczenia, wyjmowane tacki (jedną 
lub dwie zależnie od modelu) na okru-
chy. Toster na dwie kromki wykonano ze 
stali i tworzywa sztucznego, ma regula-
cję szerokości komór i stopnia opieczenia. 
Warto dodać wysokie wysuwanie tostów, 
automatyczne wyłączanie i schowek na 
przewód. Ekspres przelwewowy (162009, 
162010, 162008) z tej samej linii, parząc 
kawę najpierw zwilża ją, by uwolnić od 
dwutlenku węgla, a dopiero później na-
stępuje parzenie właściwe. To bardzo 
podnosi walory smakowe.

Serce I DUSZa 
Ukryte w SZkle

morpHy ricHards
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słynne powiedzenie „heart of glass” ma wyjątkowe 
znaczenie, zwłaszcza w wypadku produktów marki 
morphy richards. ekskluzywna marka i jej seria 
redefine jest niepowtarzalna i jedyna taka na rynku. 
rzadko bowiem widzi się przezroczysty toster, a tym 
bardziej szklane żelazko.



Daily Collection
Liczy sobie 4 czajniki – po dwa o takiej sa-
mej budowie, ale nieco innej kolorystyce, 

choć dominuje barwa biała (symbo-
le zależnie od koloru detali i formy: 
HD4646/00, HD4646/70, HD9336/21, 
HD9334/11). Wykonane są z two-
rzywa. Wszystkie mają poj. 1,5 l, 
dwa modele wyposażone są we 
wskaźnik napełnienia wodą w po-

staci przezroczystego okienka, dwa pozo-
stałe są w ¾ przezroczyste, mają obrotowe 
podstawy i schowek na kabel. Można do 
nich dobrać tostery HD4825/90 i HD4825/00 
z tej samej linii. Mają stalowe fronty i bia-
łe bądź czarne boki oraz wszystkie funk-
cje charakterystyczne dla tego typu urzą-
dzeń z zabezpieczeniami i regulacją opie-
kania włącznie. 
Daily Collection to także 4 opiekacze 
do kanapek (w  czarnej i  białej obudo-
wie: HD2395/90, HD2395/00, HD2392/90 
i HD2392/00), jedne są z płytkami do pa-
nini, drugie z płytkami trójkątnymi. Płyt-
ki mają nieprzywierającą powłokę, niena-
grzewające się uchwyty i antypoślizgowe 
stopy. Trzeba tu także wspomnieć o gril-
lu HD6305/20, który wyposażony jest 
w  szybko nagrzewające się płyty opie-
kające, długo utrzymujące temperaturę. 

Urządzenia w zależności od potrzeb moż-
na używać w pozycji poziomej lub nachy-
lonej. Jego obudowa jest czarna.

viva Collection, 
czyli nowość w ofercie
Mowa o czajniku HD9357/11 (poj. 1,7 l) ze 
szlachetnej stali z niebieskim podświetle-
niem. Wyposażony jest w niebieski wskaź-
nik LED i wskaźnik kontrolny oraz w prze-
zroczysty wskaźnik poziomu wody z obu 
stron. Niebieskie podświetlenie informuje też 
o  włączeniu czajnika, a  bezprzewodowa 
podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie 
i odstawianie urządzenia. Czajnik ma pła-
ski element grzejny, umożliwiający szybkie 
gotowanie i łatwe czyszczenie, z kolei zdej-
mowany filtr z mikrosiateczką na dziobku 
powstrzymuje wszystkie drobinki kamie-
nia oraz zapewnia czystość wody. Wie-
loelementowy system bezpie-
czeństwa chroni m.in. przed 
włączeniem pustego czajni-
ka, który wyłącza się automa-
tycznie po zagotowaniu wo-
dy, podniesieniu z podstawy 
lub w  wypadku zbyt małej 
ilości wody. Stalowa pokryw-
ka ma sprężynowe otwarcie. 
Można ją otworzyć bez wysił-
ku za dotknięciem przycisku, 
unikając kontaktu z parą. 
Także podstawa zasilają-
ca ma metalową osłonę 
ze stali szlachetnej.
Do tego czajnika pasuje ide-
alnie toster z  tej samej li-
nii – HD2637/90. Wy-
konany jest z metalu 
i plastiku. Ma szerokie 
otwory oraz wyśrod-
kowane ruszty, które 
utrzymują kromki, za-
pewniając równomier-
ne ich opiekanie oraz 
regulację opiekania, 
automatyczne wyłą-

czanie, przycisk anulowania 
pracy, nienagrzewającą się 
obudowę, schowek na prze-
wód oraz funkcję rozmraża-
nia i podnoszenia pieczywa.

Stal do stali
W tym wypadku można mó-
wić o czajniku (poj. 1,7 l) z linii 
Avance HD9326/20 oraz o to-
sterze HD2628/20, które dosko-
nale do siebie pasują z uwa-
gi na srebrzystostalowe wy-
kończenie. Matowy metaliczny czajnik ma 
4 przyciski wstępnych ustawień, umożli-
wiające wybór ulubionego gorącego napo-
ju. Dzięki wstępnym ustawieniom tempera-
tury – 80, 90, 95 i 100 °C – woda niezbęd-
na do przygotowania herbaty, kawy rozpusz-
czalnej, zupy czy makaronu będzie miała od-
powiednią temperaturę. Urządzenie ma też 

funkcję utrzymywania stałej tem-
peratury. Jego płaski element 

grzejny umożliwia szyb-
kie gotowanie i łatwe 
czyszczenie. Czajnik 
można napełnić po 
otwarciu uchyla-
nej pokrywki, co 
ułatwia sprężyno-
wy mechanizm, lub 

przez dziobek. Bez-
przewodowa podstawa 

obrotowa ułatwia podno-
szenie i odstawianie urzą-

dzenia. Czajnik wyposażo-
ny jest w wieloelementowy 

system bezpieczeństwa: 
chroni przed włączeniem 
pustego czajnika, wyłącza 
go automatycznie po za-
gotowaniu wody lub po 
podniesieniu z podstawy. 
Filtr z mikrosiateczką za-
pewnia czystą wodę, a czy-
telny wskaźnik poziomu 

daje wgląd w ilość płynu. 
Jest też schowek na przewód. 

Toster jest dwuotworowy, ma automa-
tyczny wyłącznik bezpieczeństwa, anty-
poślizgowe stopy, schowek na przewód 
i 7 ustawień opiekania. Przycisk rozmra-
żania umieszczony na tosterze pozwala na 
jednoczesne rozmrażanie i opiekanie pie-
czywa, a przycisk podgrzewania pozwala 
na podgrzanie zimnej grzanki lub silniej-
sze zrumienienie już opieczonego chleba. 
Wysoki podnośnik umożliwia podnosze-
nie kromek na większą wysokość i bez-
pieczne ich wyjmowanie. Są też przycisk 
anulowania pracy oraz tacka na okruchy.

Sam zestaw kolory!
Modele czajników (poj. 1,7 l) zaczynają-
ce się symbolami HD9322 wykonane są ze 
stali szlachetnej w trzech wyróżniających się 
barwach: bordowej, oliwkowej oraz tytano-
wej. Mają ergonomiczne uchwyty, są łatwe 
do napełniania, nawet przez dziobek, cho-
ciaż mają szeroko otwierane pokrywy. Do 
tego trzeba jeszcze dodać schowek na ka-
bel, automatyczne wyłączanie, zabezpiecze-
nie przed włączeniem pustego czajnika, ob-
rotową podstawę i płaski element grzejny.
Do tych czajników doskonale pasują tostery 
o symbolach początkowych HD2628. Harmo-
nizują z czajnikami przede wszystkim kolorysty-
ką, bo barwy ich obudów to matowe: metalicz-
no-bordowy, metaliczno-zielony oraz metalicz-
no-tytanowy. Mają 7 stopni opiekania, szeroki 
otwór, antypoślizgowe stopy, możliwość rozmra-
żania, automatycznie się wyłączają, wyposażo-
ne są też w schowek na przewód.

MarkOwO, StylOwO 
I fUnkcjOnalnIe
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amica In
Tym razem nie będziemy prezentować du-
żych urządzeń z tej serii, ale skupimy się na 
małym AGD. W jej składzie znajdziemy kilka 
urządzeń. Należy do nich czajnik KF5011. 
Zastosowany w nim kontroler Strix to naj-
bardziej uznana i zarazem nowoczesna tech-
nika gwarantująca efektywną, bezpieczną 
i długotrwałą pracę.
Czajnik jest otwierany przyciskiem automa-
tycznego otwierania, co pozwala na łatwe 
i wygodne otwarcie pokrywki. Dzięki obro-
towej podstawie (360°) zawsze jest w za-
sięgu ręki, niezależnie od tego, czy ktoś 
jest prawo- czy leworęczny. Jego płaski ele-
ment grzejny ukryty został pod płaską pły-
tą, która stanowi równocześnie dno czaj-
nika i doskonale przewodzi ciepło. Ułatwia 
to utrzymanie wnętrza w czystości. Oczy-
wiście, czajnik wyposażony jest w zabez-
pieczenie przed przegrzaniem, a potrójny 
system termostatu zapewnia automatycz-
ne wyłączenie po zagotowaniu wody oraz 
chroni przed uruchomieniem czajnika pu-
stego lub z otwartą pokrywką. Do tego do-
dać trzeba filtr zatrzymujący osady, scho-
wek na przewód sieciowy i gumowe nóżki.
Kolejnym urządzeniem jest rozdrabniacz 
BCK5011, wyposażony m.in. w specjalne 

zabezpieczenie, dzię-
ki któremu wyłącza 
się samoczynnie, je-
żeli nastąpi jego prze-
grzanie. Ma w kom-
plecie dysk do ubi-
jania piany, funkcję 

kruszenia lodu. W komplecie jest szklana 
misa. Z kolei blender kielichowy BTK5011 
ma płynną regulację prędkości (10 usta-
wień), co pozwala na swobodne przełącza-
nie się między obrotami w zależności od po-
trzeb. Funkcja Pulse została zaprojektowa-
na z myślą o zadaniach specjalnych. Dzięki 
niej nawet twarde produkty będą idealnie 
rozdrobnione. Specjalna konstrukcja silnika 
chroni go przed przegrzaniem i uszkodze-
niem. W zestawie są szklany dzban, nóż ze 
stali nierdzewnej, a w pokry-
wie miarka. Jest również 
blender ręczny BK5011 
z płynną regulacją pręd-
kości (10 ustawień). Ma 
innowacyjny kształt sto-
py miksującej, zaś specjal-
na konstrukcja zapobiega 
rozpryskiwaniu zawarto-
ści. Do tego zastosowa-
no pojemnik z przykryw-
ką (poj. 1 l), umożliwiający 
przygotowanie i łatwe przecho-
wywanie potraw.

Linia Mundo
Tę należy zaliczyć do serii śnia-
daniowych, a to za sprawą 

nieco innego zestawu urządzeń. Jest w niej 
czajnik KFT4021 (poj. 1,7 l), którego kor-
pus zrobiono ze szlachetnej stali, ma filtr 
wody, przycisk automatycznego otwiera-
nia, wszelkie zabezpieczenia, schowek na 
przewód i antypoślizgowe 
nóżki. W zestawie śnia-
daniowym często przy-
daje się opiekacz i w tej 
linii jest takie urządzenie 
– o symbolu SMK4011. 
Ma m.in. nieprzywierają-
ce płytki i trzy wymienne 
wkładki (sandwich, grill, 
gofry), wskaźniki: podłą-
czenia do sieci oraz goto-
wości do pracy i kontrol-
ki świetlne. Jest również blender z dzban-
kiem o poj. 1 l o symbolu BL3011, z płynną 
regulacją prędkości oraz końcówką miksu-
jącą i praktycznym kubkiem do miksowa-
nia i przechowywania. Produkty z tej linii 
są w większości czarne.

Linia este – biel z kroplą 
szarości
Większość produktów w tej linii to urządze-
nia miksująco-rozdrabniające, czyli służące do 
przygotowywania wszystkich posiłków. Jest 
tu blender ręczny BK3014 z dzbankiem o poj. 

1 l oraz rozdrabniaczem o poj. 200 
ml. Charakteryzuje go płynna 
regulacja prędkości, ma koń-
cówkę miksującą ze stali szla-

chetnej, końcówkę do ubijania piany i innowa-
cyjny kształt stopy miksującej, a także wskaź-
nik bezpiecznego zamknięcia. Dla miłośni-
ków zdrowego odżywiania jest też w tej li-
nii sokowirówka JK3011 o poj. kubka 1 l. Ma 

ona sito ze stali nierdzewnej, blokadę kapa-
nia i dwie prędkości pracy. Kto ma ochotę na 
świeży sok, np. z pomarańczy, może wybrać 
wyciskarkę do cytrusów JCK3011, wyposa-
żoną w pojemnik 300 ml. Ma otwór wsado-
wy w rozmiarze XXL, podwójny popychacz, 
kubek z separatorem (nie każdy lubi miąższ). 
Jest tu także blokada bezpiecznego zamknię-
cia, szczoteczka do czyszczenia i zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem. Teraz coś dla miłośni-
ków gotowania przez duże „G” – robot wie-
lofunkcyjny RK3011 z misą o poj. 2 l. Robot 
ma 2 prędkości pracy, funkcje Pulse i Turbo, 3 
wymienne tarcze, szereg końcówek do kroje-
nia i ucierania, dysk do bicia piany, szpatułę, 
popychacz, a także blokadę zamknięcia i za-
bezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli trze-
ba coś przygotować szybko, mikser ręczny 
MK3011 jest nieoceniony. Ten z linii Este wy-
posażony został m.in. w 5-stopniową regu-
lację prędkości, funkcję Turbo, trzepaczki 
oraz haki, praktyczny stojak i ergonomiczny 
uchwyt. Są jeszcze dwa blendery – kielicho-
wy BTK3011 (poj. 1,5 l) z 2-stopniowa regula-
cją prędkości i funkcją Pulse, mający w wypo-
sażeniu szklany dzban, a także blender ręczny 
BK3011 z dzbankiem o pojemności 1000 ml, 
innowacyjną stopą miksującą, płynną regula-
cją prędkości (10 ustawień), końcówki miksują-
ce ze stali, unikalny obrotowy uchwyt, a także 
pojemnik z przykrywką. Jest w czym wybierać.

wIele lInII, wIele pOMySłów
amica
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philips przyzwyczaił nas do solidnych, dobrze 
zaprojektowanych i funkcjonalnych produktów. takie 
też są linie królewskiego koncernu. najwięcej urządzeń 
skupia linia daily collection, choć ta nazwa odnosi się 
osobno do czajników, tosterów, grilla i opiekaczy, 
a urządzenia występują głównie w bieli i czerni.

znana i ceniona linia amica in zaczyna się od 
dużego sprzętu i obejmuje również drobne aGd. 
trzeba podkreślić, nie jest ona ściśle śniadaniowa, 
ale warto też dodać, że wiele innych urządzeń 
drobnego aGd amiki znakomicie sprawdzi się 
podczas przygotowywania posiłków.
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Gorenje jako pierwsza marka w europie postawiła 
na produkcję wielu spójnych, nowatorskich linii 
wzorniczych. w segmencie dużego aGd nawiązała 
współpracę z najznamienitszymi projektantami na 
świecie – od pininfariny przez starcka po rashida. 
w drobnym aGd marka także zaskakuje.

Gotie oferuje szeroką gamę urządzeń do całego domu 
– głównie z segmentu drobnego aGd, choć w ofercie 
marka ma także nieco większe urządzenia, np. 
nawilżacze powietrza czy sprzęt rtV (radia). wszystkie 
je łączy dość wymowne hasło 
„prestiż w standardzie”.

uniwersalne wzornictwo, 
uniwersalne zastosowanie
Właśnie dlatego z długiej listy wybraliśmy 
dwa pasujące do siebie stylistycznie urzą-
dzenia. Pierwsze z nich to nowość – mul-
tiblender GBS-2500 One-Touch. Wysoko-
wydajny, o dużej mocy, z krytą grzałką, 
umieszczoną w  kielichu urządzenia ma 
aż 10 zaprogramowanych funkcji. Za jed-
nym dotknięciem przyrządzi zupę, zrobi 

klasyka 
i nowoczesność
W ofercie Gorenje coraz więcej jest urzą-
dzeń drobnych, a kto zna markę z innych 
rynków, wie, że oferta ta jest niebywa-
le bogata, a katalog SDA zawiera łącznie 
kilkaset produktów o  wyjątkowych wzo-
rach i kolorach!
W Polsce sukcesywnie wprowadzane są no-
we urządzenia – od tosterów przez mikse-
ry i blendery po wypiekacz do chleba, któ-
re pomagają w  przygotowywaniu posił-
ków, w  tym także śniadań. Mają nowo-
czesny wygląd, a dominują stal, porcelana, 
szkło i tworzywo. Warto też zwrócić uwa-
gę na solidne wykonanie i prostą obsługę. 
Ostatnią propozycją w tym segmencie jest 
linia Chef’s Collection. W jej skład wcho-

dzą blender ręczny, blender kielichowy, 
a także robot kuchenny z praktyczny-
mi akcesoriami. Urządzenia wykonane 
z bardzo dobrej jakości materia-
łów zachowane są w eleganc-
kiej kolorystyce czerni i inoxu. 
Każde urządzenie w  tej linii 
zostało przetestowane przez 
Andreja Kuhara, wielokrotne-
go zdobywcę najważniejszych 
dla szefa kuchni wyróżnień – 
gwiazdek Michelin.

Stali i czerni 
ciąg dalszy
Utrzymany w czerni z elemen-
tami stali jest również toster 
T900B z 7 stopniami opieka-

prekUrSOr lInII 
I prOjektów

wSZechStrOnnIe 
I preStIżOwO

Gorenje

Gotie koktajl, sorbet czy też zdrowe mleko so-
jowe, a nawet zaparzy kawę. Wszystkie 
funkcje widoczne są na czytelnym wy-
świetlaczu LED. Ma szereg zabezpieczeń, 
a co ważne, elementy z tworzywa są wol-
ne od BPA (pozbawione szkodliwego dla 
zdrowia bisfenolu A). Urządzenie wypo-
sażone jest m.in. we wskaźnik czasu pra-
cy, wskaźnik temperatury, ma 8 noży ze 
stali nierdzewnej, pokrywę z magnetycz-
nym systemem zabezpieczającym.
Stylistycznie pasuje do niego czajnik bezprze-
wodowy GCS-120 (poj. 1,7 l). Oprócz pod-
stawowej funkcji gotowania wody z powo-
dzeniem może też stanowić element ozdob-
ny, a to za sprawą ciekawego kształtu, pod-
świetlonych na niebiesko obustronnych okie-
nek skali, jak też połączenia stali błyszczącej 
ze szczotkowaną. Ma podstawę obrotową 
(360°) i automatycznie się wyłącza w wy-
padku braku wody.

nia. Wyposażony został w termostat. Po 
zakończeniu programu pieczywo automa-
tycznie wysuwa się z komory podpieka-
nia. Urządzenie ma funkcje podgrzewania 

i rozmrażania, wyposażone jest 
w tackę na okruchy, a jego 

ścianki pozostają chłod-
ne. Wyróżnia się łatwo-
ścią obsługi.
Czajnik elektryczny (poj. 
1 l) K10BKC to nowość 
w ofercie. Ma obrotową 
podstawę 360°, filtr an-

tywapienny zapobiegający 
odkładaniu się kamienia, ko-
morę przechowywania ka-
bla i zabezpieczenie przed 
przegrzaniem. Automatycz-
nie się wyłącza oraz  cicho 
pracuje, co jest ważne, gdy 
domownicy nie wstają o tej 
samej porze.

www.gorenje.pl

 

CZAJNIK CERAMICZNY 
K10BKC

Automatyczny wyłącznik
Czajnik wyłączy się po zagotowaniu wody.

Obrót 360O

Bez poplątanych przewodów.

Czujnik braku wody
Odcięcie zasilania gdy czajnik jest pusty.

Termostat STRIX
Bezpieczeństwo użytkowania.

Urządzeniom z seg-
mentu drobnego agD 
marki gorenje na pewno 
można zaufać, tak pod ką-
tem stylistycznym, jakościo-
wym, jak i funkcjonalnym.

taki nowatorski sprzęt, jak 
prezentowany multiblender 
jest idealnym urządzeniem 
dla zabieganych i zapraco-
wanych.
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Linia vinci
To prosta elegancja, starannie dopraco-
wane detale i oryginalny kolor stalowej 
obudowy, nadaje się do każdego wystroju 
kuchni. Dwukomorowy toster ma 6-stop-

niową regulację pracy oraz funkcje opie-
kania, rozmrażania, podgrzewania, przery-
wania opiekania, a także podwójną ochro-
nę przed przypaleniem. Urządzenie auto-
matycznie wyrzuca tosty po zakończeniu 
opiekania, a na wyjmowanej tacce zbie-
rają się okruchy.
Czajnik elektryczny (poj. 1,8 l) wyposażo-
ny jest w dwustronny wskaźnik poziomu 
wody oraz funkcje regulacji temperatury 
w zakresie 40–100 °C i utrzymywania tem-
peratury. Urządzenie wyposażone zostało 
w filtr antyosadowy, ochronę przed prze-
grzaniem, zakryty element grzejny, pod-
świetlany cyfrowy wyświetlacz, obrotową 
podstawę (360°). Do tego kompletu pa-
suje blender kielichowy (poj. 1,5 l), któ-

ry ma szklany dzbanek z miarką, stalowe 
noże, dwustopniową regulację prędkości, 
pulsacyjny tryb pracy, przycisk zabezpie-
czający przed uruchomieniem bez dzban-
ka oraz stopy antypoślizgowe.

Linia Punto
Fantastyczna seria składająca się z 5 ele-
mentów. Urządzenia mają niezwykle no-
woczesną stylistykę, a występują w dwóch 
kolorach: Verde (soczysta zieleń) i Rosso 
(energetyzująca czerwień). Ekspres przele-
wowy (poj. 1,25 l, 10–12 filiżanek) wyróż-
nia optymalny system zaparzania, zapew-
niający odpowiednią temperaturę, czas pa-
rzenia, aromat i smak kawy (parzy w tem-
peraturze 81–85 °C). Funkcja Pauza & Se-
rve pozwala zachować smak i aromat we-

wnątrz dzbanka, a system drip stop serwo-
wać kawę w każdej chwili podczas parze-
nia. Do tego warto dodać funkcję podtrzy-
mywania ciepła.
Toster z tej kolekcji jest dwukomorowy 
(komory o szerokości 36 mm). Element 
podstawy został wykonany ze stali nie-
rdzewnej. Urządzenie ma funkcje: opie-
kania, rozmrażania, podgrzewania, prze-
rywania opiekania, system centralne-
go ułożenia pieczywa, zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, możliwość manu-
alnego zatrzymania opiekania, elektro-
niczną kontrolę stopnia opiekania i wy-
suwaną tackę na okruchy. Wyłącza się 
automatycznie.
Czajnik (poj. 1,7 l) stoi na chromowanej 
obrotowej podstawie 360°. Wyposażono 
go w wyjmowany metalowy filtr, łatwy 
do czyszczenia. Mikser ręczny z automa-
tyczną regulacją mocy ma doskonały silnik 
oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. 
Pracuje stosunkowo cicho, a ma 5 pręd-
kości pracy, w tym tryb pulsacyjny. Jego 
istotne zalety to przycisk zwalniający mie-
szadła i zabezpieczenie przed przypadko-
wym wyjęciem mieszadeł podczas pracy. 
W wyposażeniu są mieszadła trzepakowe 
do ubijania piany oraz mieszadła hakowe 
do wyrabiania ciasta.
Jest jeszcze blender ręczny 
z dobrej jakości silnikiem, za-
bezpieczeniem przed prze-
grzaniem, niskim pozio-
mem hałasu, płynną regu-
lacją prędkości, wielofunk-
cyjnym ostrzem do miesza-
nia, rozdrabniania oraz ubi-
jania, a także przyciskiem 
łatwego wysuwania stopy 
blendera.

to prawdziwa „kopalnia” drobnego aGd we 
wszystkich niemal kolorach, wzorach, a wykonanych 
zarówno ze stali, jak i z tworzywa. można nim 
wyposażyć kuchnię nowoczesną, tradycyjną, 
a nawet minimalistyczną. jest też kilka linii 
wzorniczych, np. punto, platinum, eleganza, Verona 
czy Vinci.

OD kOlOrU I kSZtałtU
DO... wybOrU

Botti

Fo
t. 
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w ofercie polskiej mar-
ki znaleźć można także se-
rię green line, nawiązują-
cą kolorystycznie do samej 
nazwy.
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produkty tej marki można wybierać „w ciemno”, bo 
niezmiennie oferuje ona urządzenia sprawdzone, 
funkcjonalne i wyposażone w jakieś nowinki 
techniczne, niezależnie od tego, czy chodzi o małe 
czy duże aGd. zawsze też znajdzie się w ofercie kilka 
linii wzorniczych – rónież śniadaniowych 
i to w najlepszym wydaniu.

marka stawia na design i oryginalne projekty, 
jednak na równi z nimi traktuje wszelkie nowoczesne 
osiągnięcia współczesnej techniki. duży nacisk 
kładzie na ekologię, a w tym na energooszczędność. 
wszystkie urządzenia, również z sektora drobnego 
aGd, są wykonane ze szczególną starannością.

jeśli ktoś lubi klasyczne zestawienia kolorystyczne, 
a czerń z bielą to dla niego klasyk – na pewno znajdzie 
wśród urządzeń marki zelmer wiele świetnych pozycji, 
choć trzeba podkreślić, że nie brakuje tu również tak 
lubianej ostatnio stali oraz bardziej zdecydowanych 
kolorów, jak choćby pomarańczowy.

Linia sensor for senses
Produkty śniadaniowe z tej linii mają nie-
zwykle elegancki i nowoczesny wygląd. I tak 
w przelewowym ekspresie TC86303 (poj. 1,25 
l, ok. 10–15 filiżanek) wykorzystano technikę 
sensorową, gwarantującą doskonały aromat 
kawy. Sensory AromaSensePlus dbają o per-
fekcyjną temperaturę parzenia dla uzyskania 
jak najlepszego aromatu nawet najmniejszej 
ilości kawy. Wyjmowany pojemnik na wodę 
ułatwia napełnianie. Są tu: blokada kapania 
przy wyjmowaniu dzbanka, timer z zegarem 
oraz funkcja pamięci, automatyczne wyłą-
czanie oraz automatyczne przejście w tryb 
gotowości (Stand-by) po dwóch godzinach.
Kolejny w kolekcji jest toster kompaktowy 2/2 
sterowany elektronicznie TT86103 (TT86104 
zależnie od koloru). Tu również technika sen-
sorowa gwarantuje doskonałe tosty. Na uwa-
gę szczególną zasługują: quarzRoast System 
(grzałka ze szkła kwarcowego do delikatne-
go opiekania), zapewniający delikatne i rów-
nomierne opiekanie, oraz sensorHeat Con-
trol (elektroniczny czujnik), gwarantujący sta-

ły poziom opiekania. Jest też regu-
lacja stopnia zarumienienia (wskaź-
nik LED z funkcją pamięci), osobny 
podświetlany przycisk funkcji roz-
mrażania, podświetlany przycisk 
„stop”, automatyczne centrowanie 
pieczywa i zintegrowany ruszt do 
opiekania bułeczek. W razie zablo-
kowania pieczywa urządzenie wy-
łącza się automatycznie.
Bezprzewodowy czajnik sensor 
for senses TW86103P (TT86104P 
zależnie od koloru) pozwoli zapa-
rzyć każdy gatunek herbaty zgod-
nie z wymaganą temperaturą, dba 
o to sensorControl Heatup, któ-
ry pozwala na ustawienie tem-
peratury: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 
100 °C. Funkcja Keep-warm-
Sensor podtrzymuje ciepło do 
30 min. Czajnik ma potrójną 
ochronę: automatyczne wyłą-

czanie po zagotowaniu i przy zdejmowaniu 
z podstawy, chroni też przed przegrzaniem 
oraz przed włączeniem pustego czajnika. Po-
krywa otwierana jest przyciskiem. Warto do-
dać, że czajnik ma także obrotową (360º) 
podstawę z centralnym podłączeniem, sta-
lową płytę grzejną wbudowaną w dno, filtr 
antywapienny i wskaźnik poziomu wody ze-
wnętrzny (dwustronny).

Czarny z szarym – 
w zestawieniu tech-
premium!
To wspólny mianownik dwóch kolejnych urzą-
dzeń. Blender ręczny MQ67170 jest superlekki, 
ma ergonomiczny kształt oraz wygodny miękki 
uchwyt. Jego innowacyjna końcówka miksują-
ca z nożem z 4 ostrzami gwarantuje perfekcyj-
ne rezultaty. Urządzenie ma też: rozdrabniacz 
z wyjmowanym ostrzem ze stali szlachetnej, 
nóż do kruszenia lodu i końcówkę do ubija-
nia, np. śmietany czy białek, a do tego moc-
ny silnik (750 W) i 12 ustawień prędkości.
Do kompletu można dobrać pasujący czaj-
nik elektryczny (poj. 1,7 l) z linii executive 
edition – TW60103V. Jego cechy to: auto-
matyczne wyłączanie, ochrona 
przed przegrzaniem oraz przed 
włączeniem pustego urządze-
nia, otwieranie pokrywy za po-
mocą przycisku, filtr antywap-
niowy i zwijanie kabla.

w czarnej obudowie
ZCK1151B (CK1151) to symbol ekskluzywne-
go, nowoczesnego czajnika elektrycznego 
w kolorze czarnym. Ma on podwójne ścian-
ki, co gwarantuje bezpieczeństwo dzięki nie-
nagrzewającej się obudowie. Przycisk otwie-
rający pokrywę zapewnia łatwe i komforto-
we użytkowanie. O statusie pracy urządzenia 
informuje podświetlany włącznik, umieszczo-
ny w obrotowej podstawie.
Idealnie pasuje do niego kolorem ekspres 
przelewowy ZCM1111X (CM1001D). Zestaw 
funkcji ekspresu umożliwia regulację mocy 
kawy, czasowe parzenie, parzenie 2–4 filiża-
nek, autooczyszczanie oraz programowanie 
czasu wyłączenia. Dodatkowo umożliwia on 
bezpośrednie (opcja Sneak-A-Cup) nalewanie 
kawy z dzbanka jeszcze w trakcie parzenia. 
Dzbanek ma poj. 1,8 l, co wystarczy na 12 fi-
liżanek, a płyta utrzymująca ciepło pozwala 
zachować temperaturę napoju do 40 minut.
W tej kolorystyce firma oferuję cała gamę urzą-
dzeń do przygotowywania posiłków. Blender 
ZHB1220B (491.20) jest modelem ręcznym o mo-

cy 700 W i aż 15 stop-
niach prędkości. Dzię-
ki dodatkowym przy-
stawkom m.in. mik-
suje zupy, rozdrab-
nia owoce i bakalie, 
ubija białka, kroi wa-
rzywa na plastry, kru-
szy lód. Za sprawą me-
talowej końcówki mik-

sującej można używać go także do rozdrab-
niania produktów gorących. Kolejny blender 
– ZHB1304B (HB1304) to ergonomiczny i lek-
ki model z wymiennymi nasadkami (m.in. kru-
szarka do lodu, minimalakser, trzepaczka do 
ubijania piany). Urządzenie zostało wzbogaco-
ne o dodatkowe wyposażenie w postaci spin-
ki na przewód, gumowej osłonki na ostrze 
oraz podstawkopokrywki na minimalakser. 
Warto dodać, że w ofercie znajdują się także 
inne blendery, takie jak ZHB1320B (HB1320), 
ZHB1230B, ZHB1204B czy ZHB1245B (491.45).
Szerokie zastosowanie ma także wyjątkowy mi-
nimalakser (poj. 500 ml) – ZHB1205B (491.5). 
Wyposażony został w metalową, wytrzyma-
łą nasadkę miksującą, funkcję Turbo i 15 pręd-
kości obrotowych. Blender stojący ZSB1200X 
(32Z012) dzięki dużej mocy i stalowym ostrzom 
błyskawicznie miksuje wszystkie składniki. Funk-
cjonalność zawdzięcza przede wszystkim dzba-
nowi z hartowanego szkła i elektronicznemu 
sterowaniu. Szklany dzbanek umożliwia krusze-
nie lodu, pozwala również miksować zupy od 
razu po zagotowaniu. Jest jeszcze coś dla mi-

Linia private Collection 
Seria nietuzinkowa pod względem kolo-
rystyki i wyszukanego kształtu urządzeń. 
Wśród tosterów m.in. znajdziemy elektro-
niczny model kompaktowy 2/2 (symbol za-
leżnie od kolorystyki: TAT6104, TAT6101), 
który gwarantuje równe opiekanie dzięki au-

tomatycznemu centrowaniu pieczywa. Ma 
ruszt ze stali szlachetnej do opiekania bu-
łeczek oraz funkcje rozmrażania i podgrze-
wania grzanek. Wyposażony został w elek-
troniczny nadzór intensywności opiekania, 
i płynną regulację intensywności opiekania 
z dodatkową funkcją podgrzewania zimnych 
grzanek. Do włączenia funkcji rozmrażania 
służy osobny, podświetlany przycisk. Użyt-
kownik ma możliwość ręcznego, większe-
go wysunięcia tostów. 
Urządzenie wyłączy się 
automatycznie w wy-
padku zablokowania 
pieczywa Warto wspo-
mnieć o wysuwanej 
szufladce na okruchy 
oraz praktycznym zwi-
janiu kabla.
Drugi model – TAT6001 
działa podobnie, róż-
ni się jednak tym, że 
jest niższy i dłuższy, 

gdyż przewidziano go na 1 długą kromkę. 
W tej linii jest również czajnik o poj. 1,7 l 
(symbol zależnie od kolorystyki: TWK6303, 
TWK60088, TWK6008, TWK6007N, TWK6006N, 
TWK6004N, TWK6001), którego pokry-
wę otwiera się przyciskiem. Ma wskaź-
nik poziomu wody, filtr, obrotową podsta-
wę i dwustronny włącznik/wyłącznik zinte-
growany w uchwycie. Automatycznie wyłą-
cza się po zagotowaniu. Jest również eks-
pres przelewowy (symbol zależnie od ko-
lorystyki: TKA6643, TKA6034, TKA6031A) 
z systemem wydobywającym pełny aromat 
kawy. Inne udogodnienia oraz funkcje to: 
wyjmowany filtr uchylny, ułatwiający wy-
mianę i czyszczenie oraz pojemnik na wo-
dę, blokada kapania, podtrzymywanie cie-
pła. Szklany dzbanek (poj. 1,25 l, na ok. 10–
15 filiżanek), utrzymujący aromat kawy, ma 
dwustronną miarkę, wskazującą liczbę fili-
żanek przyrządzonej kawy.

Linia Styline
To klasyka i doskonałe wykonanie. W jej 
skład wchodzą toster TAT8611, czajnik bez-
przewodowy TWK8611P oraz ekspres prze-
lewowy TKA8631. Czym się wyróżniają? To-
ster (poj. na 2 tosty) dzięki rozwiązaniu Mir-
ror Heating (grzałka ze szkła kwarcowego) 
opieka równomierne, a czuwa nad tym Au-
toheat Control, czyli elektroniczna kontrola 
stopnia zarumienienia tostów, poza tym roz-
mraża i podgrzewa. Urządzenie ma ruszt do 
bułeczek i termoizolowaną obudowę. Bardzo 
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ważne są dokładna regulacja stopnia opie-
kania włącznie z funkcją podgrzewania oraz 
funkcja pamięci, czyli zapamiętanie ostatnie-
go ustawienia. Trzeba jeszcze wspomnieć 
o podświetlanych przyciskach – funkcji roz-
mrażania i „stop”, automatycznym centrowa-
niu pieczywa, możliwości ręcznego, większe-

go wysunięcia tostów, automa-
tycznym wyłączeniu w razie za-
blokowania pieczywa, wysuwa-
nej szufladce na okruchy i prak-
tycznym zwijaniu kabla.
Czajnik (poj. 1,5 l) to urządze-
nie w sam raz dla miłośników 
designu i koneserów herbaty, 
pozwala na wybór temperatury 
wody – 70 °C, 80 °C, 90 °C oraz 
wrzątku, ma też tryb utrzymania 
stałej temperatury przez 30 min, 
potrójną ochronę (automatyczne 

wyłączanie po zagotowaniu, przy zdejmo-
waniu z podstawy, ochrona przed przegrza-
niem oraz przed włączeniem pustego czaj-
nika), a pokrywę otwiera się przyciskiem. 
Wyposażony jest również w filtr antywap-
niowy, wskaźnik poziomu wody (odczyty-
wać go można od wewnątrz, z zewnętrz-
ny, dwustronny) i zamek/blokadę pokrywy.
W ekspresie przelewowym (poj. 1,25 l, 10–
15 filiżanek) zwracają uwagę: Dual Heating 
System, zapewniający wspaniały smak kawy 
dzięki optymalnej regulacji temperatury pa-
rzenia i utrzymywaniu temperatury już zapa-
rzonej kawy dla wydobycia pełnego aromatu, 
Volume Automatic, zapewniający wyjątkowy 
aromat kawy nawet przy parzeniu niewielkich 
ilości, wyjmowany pojemnik na wodę, bloka-
da kapania podczas wyjmowania dzbanka, ti-
mer z zegarem i funkcją pamięci oraz auto-
matyczne wyłączanie.

łośników soków. Wyciskarka wolnoobrotowa 
ZJP1600B/ZJP1600W (JuiceMaker One) dzię-
ki zastosowaniu unikalnego systemu wyciska-
nia SES (Smart Extraction System) ma większą 
wydajność i pozostawia więcej wartości od-
żywczych. Specjalna śruba miażdży wyciskane 
produkty. Dzięki wolnoobrotowemu silnikowi 
podczas pracy nie wydzielają się znaczne ilo-
ści ciepła, niszczące witaminy. Zastosowanie 
takiego rozwiązania sprawia, że Juice Maker 
ONE pracuje również wyjątkowo cicho. W re-
zultacie otrzymujemy w sokach więcej błon-
nika, do 40 proc. więcej witaminy C i do 40 
proc. więcej związków polifenolowych (orga-
niczne związki chemiczne). Kolejna sokowirów-
ka – ZJE1205G/ZJE1205W (JE1200.5) jest czymś 
więcej, gdyż wyposażona została w dodatko-
we przystawki, dzięki czemu staje się wielo-
funkcyjnym urządzeniem, za pomocą którego 
szybko i łatwo można przyrządzić każdy po-
siłek. Kubek miksujący pozwala na robienie 
koktajli, zupek dla dziecka, sosów czy dese-
rów. Zmieniając przystawkę, otrzymujemy ma-
lakser, którego dwustronna tar-
cza ze stali szlachetnej służy do 
rozdrabniania i siekania. Malak-
ser wyposażony jest także w nóż 
ze stali szlachetnej, dzięki które-
mu łatwo pokroi każdy produkt. 
W skład zestawu wchodzi także 
młynek udarowy, który umożli-
wia szybkie i dokładne mielenie 
nie tylko kawy, ale także ziaren 
zbóż, przypraw czy orzechów.

Jest też kolor
ZCK1174M (CK1500) jest stylowym czajni-
kiem z regulacją temperatury wody i funk-
cją podtrzymywania temperatury po zagoto-
waniu. Jego pomarańczowa barwa oraz no-
woczesne wzornictwo na pewno ożywią każ-
de wnętrze kuchenne. Umieszczone na rącz-
ce czajnika przyciski i wyświetlacz pozwa-
lają kontrolować proces gotowania, podob-
nie jak wskaźnik poziomu wody. Solidna obu-
dowa ze stali szlachetnej zapewnia wytrzy-
małość urządzenia.
W tej samej kolorystyce utrzymany jest to-
ster ZTS2910M (TS1600). Ma wygodne ste-
rowanie i dużą moc, dzięki czemu odpowied-
nio przyrumienione tosty przygotowuje w kil-
ka chwil. Pozwala również ustawić właściwy 
poziom przypieczenia, a wygodę użytkowa-
nia zwiększają wysuwana tacka na okruchy 
i schowek na kabel, ułatwiający przechowy-
wanie. Warto dodać, że toster jest wyposa-
żony w funkcję automatycznego centrowa-
nia tostów oraz w regulację czasu opiekania.
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zróżnicowana kolorystyka oraz bardzo duży 
wybór drobnego aGd – dobrze zaprojektowanego 
i rzetelnie wyprodukowanego. jest tu wszystko, co 
niezbędne do pielęgnacji domu, jak również do 
łatwego przygotowywania wszystkich posiłków 
oraz przechowywania produktów spożywczych.

Linia Premium
Obok wielu ciekawych urządzeń drob-
nego AGD, dla wymagających klientów 
jest linia Premium, spełniająca najbar-
dziej wymagające oczekiwania i mogą-
ca konkurować z najlepszymi w tym seg-

mencie. Są to sprzęty droższe, 
lepsze technicznie i funkcjo-
nalnie, a także bardziej za-
awansowane, jeśli chodzi 

o dobór parametrów.
Są w niej produkty przeznaczo-
ne do przygotowywania posił-
ków. Mikser kielichowy SM-8000 
osiąga zawrotną prędkość ru-
chu sześciu ostrzy wykonanych 

bOgata Oferta
concept

ze stali nierdzewnej – 33000 obr./min w po-
łączeniu z dużą mocą silnika (aż 1600 W), co 
pozwala osiągnąć zadowalające efekty pracy. 
Mikser został wyposażony w 4 automatyczne 
programy: do kruszenia lodu, rozdrabniania 
zup i kremów, do smoothie oraz do rozkru-
szania, np. orzechów. Zbiornik (poj. 2 l) został 

wykonany z materiałów wolnych 
od BPA, a obudowa z dobrej ja-
kości stali nierdzewnej. Urządze-
nie ma antypoślizgowe nóżki, 
zaś ochronę silnika zapewnia 
bezpiecznik termiczny.
Drugim produktem z tej linii 
jest mikser kielichowy Power 
Smoothie SM-3000, który po-
zwala m.in. przygotowywać 
doskonałe koktajle z owoców 
i warzyw, zupy kremy, sosy, 

desery z owoców mrożonych, 
nadzienia do ciast, owsianki, róż-

ne rodzaje warzyw i produktów 
mlecznych do smarowania. Po-
nadto sieka orzechy, herbatni-
ki, a nawet kostki lodu. Pręd-
kość 32000 obr./min zapewnia 
niemal natychmiastowe mikso-
wanie produktów bez grudek, 
na delikatną kremową konsy-
stencję, a 6 dobrej jakości noży 
ze stali nierdzewnej gwaran-
tuje długą trwałość urządzenia.

Seria premium to pro-
dukty zaawansowane 
technicznie i z pewno-
ścią wzorniczo wyszukane, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o do-
bór materiałów i dodatków. 

czajniki od stali po tworzywo, kawiarki i spieniacze 
do mleka, tostery, a także wszystko, co niezbędne do 
przygotowywania posiłków w ramach drobnego, 
a także dużego aGd. z tak bogatej oferty można 
skompletować własną serię, bo nie zawsze musi być 
to ta sama linia, ważne, aby produkty coś łączyło.

w jednym 
kolorze
Może to być ponadczasowa 
czerń, która współgra z każ-
dą inną barwą. Czajnik bez-
przewodowy MCZ-58 (poj. 
1,7 l) ma obudowę z malo-
wanej stali nierdzewnej, do-
stępny jest w trzech kolo-
rach. Jego pokrywa otwie-
ra się automatycznie. Czaj-
nik ma wskaźnik poziomu 
wody z podziałką, stabilną 

DUży wybór jeDnyM 
Z atUtów

mpm obrotową podstawę 360°, zakrytą grzał-
kę, podświetlany włącznik i wymienny filtr.
Stylistycznie pasuje do niego toster MTO-05, 
dostępny w dwóch kolorach, także w obudo-
wie z malowanej stali nierdzewnej oraz stali inox 
pokrytej powłoką ochronną, na której nie zo-
stają ślady palców. Ma 5-stopniową regulację 
czasu opiekania, 2 komory, funkcję przerywa-
nia pracy, funkcje podgrzewania oraz rozmra-
żania, system centrujący pieczywo. Podświetle-
nia (LED) informują o wybranej funkcji. W wy-
posażeniu jest ruszt do podgrzewania z 2-po-
ziomową regulacją wysokości, a także wyjmo-
wana tacka na okruchy. 
Czarna niczym dobra kawa jest kawiarka 
przelewowa o symbolu MKW-02 (poj. 1,25 
l, ok. 10–12 filiżanek). Wyposażona zosta-

ła we wskaźnik poziomu wody, blokadę ka-
pania, możliwość przerwania procesu pa-
rzenia w dowolnym momencie, system za-
bezpieczający, lampkę kontrolną stanu pra-
cy, płytę utrzymującą ciepło. Dzbanek moż-
na myć w zmywarce.

kolor czarny to ponadcza-
sowa barwa, pasująca 
do niemal wszytskich sty-
lów w kuchni. Idealnie na-
daje się przy tym do wnętrz 
nowoczesnych.
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z owoców, wydajny, cichy silnik o mocy 
1200 W, 5 prędkości obrotowych do owo-
ców miękkich i twardych, a także moż-

liwość kruszenia lodu. Urządzenie ma szero-
ki (85 mm) otwór, system zapobiegający ka-
paniu i łatwo się je czyści. Jego solidny szkla-
ny blender kielichowy (poj. 1,8 l) pozwala na 
przygotowanie soków, koktajli, a także smo-
othie. Dzięki 6-śmigłowym ostrzom, w które 
został wyposażony blender urządzenia, ma 
ono nawet możliwość kruszenia lodu.
Zbliżony stylistycznie, a zwłaszcza kolorystycz-
nie, do sokowirówki jest czajnik elektryczny 

EKS601 (poj. 1,7 l). Dzięki obro-
towej podstawie, ukrytej w pła-

skim dnie grzałce, a także 
przyciskowi automatycz-
nie otwierającemu pokry-
wę urządzenie to jest bar-

dzo wygodne w obsłudze. Użytkownik nie 
musi się obawiać, że zapomni o wstawio-
nej wodzie, gdyż czajnik się automatycz-
nie wyłączy po jej zagotowaniu, jak też po 
zdjęciu z podstawy. Wbudowane zabezpie-
czenie przed przegrzaniem, a także kontro-
ler Strix, w które zostało wyposażone urzą-
dzenie, gwarantują bezpieczeństwo. Godne 
podkreślenia jest to, że czajnik ma idealnie 
wyprofilowany dziobek, dzięki któremu pod-
czas nalewania nic się nie rozleje. Wskaźnik 
poziomu wody umożliwia kontrolę jej ilości. 
EKS601 jest wykonany ze stali nierdzewnej 
i ma wbudowany filtr antywapienny. Spój-
nym uzupełnieniem linii może być także eks-
pres do kawy CMP301.

Seria gloss w kolorze bia-
łym to idealna propozy-
cja dla klientów ceniących 
zastosowanie delikatnych 
zdobień w postaci srebr-
nych detali.

 firma proponuje wiele ciekawych urządzeń z sektora 
drobnego aGd, np. czajnik-termos, blendery 
kielichowe czy wielofunkcyjne roboty kuchenne. są 
także typowo śniadaniowe linie wzornicze.

Linia Gloss
To coś dla miłośników tradycyjnych barw – 
bieli i czerni (dwa kolory odbudowy), zawie-
ra klasyczne, bezprzewodowe czajniki zależ-
nie od koloru to THKE45905 oraz THKE07785B 
(poj. 1 l) wyposażone w filtr przeciw wapien-
ny, obrotową podstawę (360°) oraz wbudo-
waną płytę grzejną. Wi-
doczne wskaźniki po-
zwalają łatwo ocenić 
niezbędną ilość wody. 
Urządzenia automatycz-
nie się wyłączają po za-
gotowaniu.
W  linii są również to-
stery THTO45929 oraz 
THTO07815B na 2 tosty z re-

każDy cOś wybIerZe
tHomson gulowanym termostatem (7 stopni opiekania), 

mają funkcje: centrowania kromek oraz rozmra-
żania, podgrzewania i „stop”, a także wysuwa-
ną szufladę na okruchy. Tosty wysuwają się au-
tomatycznie. Trzeba również wymienić ekspre-
sy przelewowe – biały THCO45912 oraz czarny 
THCO07822B. Mają pojemność 1,25 l, stały filtr, 
jak również ochronę przed kapaniem, widoczny 
wskaźnik wody, funkcję podtrzymywania tem-
peratury i moc: 820-980 W.

Godne uwagi
Mowa o dwóch czajnikach, w których zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania. Szybko gotujący 
przezroczysty czajnik (poj. 1,7 l) THKE45592 wy-
posażony został w filtr do herbaty, którą zatem 
od razu można zaparzyć. Jego szklana ścianka 
ma umieszczony na boku wskaźnik poziomu wo-
dy. Na podstawie znajduje się baza z cyfrowymi 
przyciskami, a także regulacji temperatury. Czaj-
nik ma podstawę obrotową (360°), ukryte ele-
menty grzewcze, odłączany filtr przeciw osadza-
niu się kamienia, funkcję ochrony przed włącze-
niem pustego naczynia. Dzbanek podświetlany 
jest na niebiesko, a wyłącza się automatyczne 
po zagotowaniu wody.
THKE08072 – elektryczny czajnik-termos (poj. 
1,7 l), to dość  rzadko spotykane na rynku urzą-
dzenie. Jest ono niezwykle pragmatyczne. Ma 
podwójną izolację, dzięki czemu długo utrzy-
muje temperaturę – przez 2 godziny – 80°C, 
a przez 4 godziny – 68°C. Czajnik-termos gwa-
rantuje też bezpieczeństwo, gdyż jego obudo-

wa się nie nagrzewa. Warto też wspo-
mnieć o obrotowej bazie 360°, ukrytych 
elementach grzewczych, odłączanym 
filtrze przeciw osadzaniu się kamienia 
oraz szeroko otwieranej pokrywie. Wy-
łącza się automatycznie po zagotowa-
niu wody i nie da się go włączyć, gdy 
wewnątrz jej nie ma.

Stal to materiał o wielu 
właściwościach. w agD 
sprawdza się idealnie, za-
równo pod kątem trwało-
ści, jak i estetyki.

marka blaupunkt jest legendą o ponad 80-letniej 
tradycji. od lat kojarzona jest ze znakomitymi 
radioodbiornikami (producent pierwszego radia 
samochodowego!) i sprzętem audio. warto wiedzieć, 
że zadebiutowała także nad wisłą z drobnym aGd.

Jakość zawsze w cenie
Portfolio urządzeń Blaupunkta z zakresu drob-
nego AGD jest przemyślane i starannie dobrane. 
Staranne jest także wykonanie i widać, że marka 
wie, jak produkt 
zaprojektować 
i  jak go wyko-
nać. Dobry jako-
ściowo, funkcjo-
nalny produkt za-
wsze jest w ce-
nie i  inżyniero-
wie spod znaku 
niebieskiej krop-
ki wiedzą to do-
brze.

W AGD drobnym na uwagę w seriach sty-
listycznych zasługuje sokowirówka EJE801. 
Jej atuty to pozyskiwanie do 82 proc. soku 

UDany DebIUt
blaupunkt

Elektryczny czajnik-termos (1,7 l) o dużej szybkości gotowania wody z podwójną izolacją długo 

utrzymującą temperaturę: 80°C do 2 godzin, 68°C nawet do 4 godzin. Zapewnia bezpieczne 

użytkowanie dzięki automatycznemu wyłącznikowi, blokadzie włączenia gdy jest pusty oraz 

nienagrzewającej się obudowie. Posiada zabudowaną grzałkę, filtr przeciw osadzaniu się 

kamienia, a obrotowa podstawa i szeroko otwierana pokrywa ułatwiają użytkowanie.

THKE08072

THKE09116R

THKE09109W

thomson.com.pl Dystrybutorem produktów Thomson z zakresu drobnego sprzętu AGD, audio-video, 
ochrony i pielęgnacji zdrowia oraz telefonów jest Horn Distribution S.A.
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na pewno można bez kłopotu skompletować 
podstawowe urządzenia niezbędne do szybkiego 
przygotowania śniadania, bo o to przecież chodzi 
przed wyjściem do pracy, a czajniki bezprzewodowe 
oraz tostery pracują szybko i sprawnie.

marka camry premium przeznaczona jest dla 
wymagających klientów. Łączy funkcjonalność oraz 
nowoczesne wzornictwo. w ofercie marki jest 
aktualnie ponad 350 produktów aGd-rtV.

w stalowej obudowie
Toster Adler AD 35 w stalowej obudowie 
może być wykorzystywany do przygoto-
wania dwóch kromek jednocześnie. Re-
gulacja mocy opiekania pozwala przygo-
tować tosty zgodne z upodobaniem. Tac-
ka na okruchy ułatwia utrzymanie czy-
stości. W czasie pracy obudowa pozo-
staje chłodna, co zwiększa bezpieczeń-
stwo. W każdej chwili można przerwać 
opiekanie za pomocą przycisku „stop”. 
Toster ma też ruszt do podgrzewania, 
a wyłącza się automatycznie.
Czajnik (poj. 1 l) Adler AD 1203 szybko 
i sprawnie zagotuje wodę na herbatę dla 4–5 
osób. Zaopatrzony jest w wyraźny wskaźnik 

poziomu wody i wyłączy się automatycz-
nie po jej zagotowaniu. Blokada uniemoż-
liwi włączenie go bez wody, oszczędzając 
w ten sposób energię i dbając o bezpie-
czeństwo użytkownika. Filtr 
osadów zapewni dobrą ja-
kość wody. Dla wygo-
dy czajnik został za-
opatrzony w obroto-
wą podstawę i pła-
skie dno. Wykona-
ny jest ze stali szla-
chetnej i ma lampkę 
kontrolną LED. Także 
wskaźnik poziomu wo-
dy jest podświetlany, co 

znacznie zwiększa jego czytelność. Czar-
nymi elementami obudowy nawiązuje do 
tych dwóch urządzeń także sokowirów-
ka AD 4106 z nowoczesnej serii. Umożli-
wia ona przygotowanie soków z owoców 
i warzyw. Filtrowanie przez drobne sitko 
ze stali szlachetnej zatrzymuje stałe ele-
menty. W ten sposób do dzbanka trafia 
jedynie sok, zawierający najwięcej wita-
min. Miąższ i resztki pestek są oddzielane 
do drugiego pojemnika. Dzięki blokadzie 
bezpieczeństwa, niemożliwe jest włącze-
nie nieprawidłowo złożonego urządzenia. 
Warto dodać, że urządzenie ma blokadę 
bezpieczeństwa.

bezpieczne i wygodne
Czajnik bezprzewodowy – mod. CR 1242 
jest urządzeniem z regulacją temperatury 
w zakresie od 55 do 100 °C, co jest wy-
godne m.in. przy przygotowywaniu napa-
rów ziołowych, jak też parzeniu niektórych 
rodzajów herbaty. Temperatura jest regu-
lowana przyciskami na obudowie i poka-

zywana na wyświetlaczu LCD. Czajnik CR 
1242 ma w wyposażeniu bezpiecznik ter-
miczny, zapobiegający przegrzaniu. Dodat-
kowo o zagotowaniu wody informuje użyt-
kownika sygnał dźwiękowy. Oczywiście, 
jest tu także filtr antywapienny, a pokry-
wa otwierana jest przyciskiem.
Z kolei toster mod. 3208 przygotowuje dwa 
tosty jednocześnie. Ma regulację mocy 
opiekania, tackę na okruchy, funkcje pod-
grzewania i rozmrażania. W czasie pra-

cy obudowa pozostaje chłodna i w każ-
dej chwili można przerwać opiekanie za 

pomocą przycisku „stop”. Wyłącza się też 
automatycznie.
Podobną stylistykę ma także blender kie-
lichowy CR 4058, który dzięki trwałym 
ostrzom i wysokiej skuteczności w działaniu 
może szybko miksować produkty oraz kru-
szyć lód. Zaletą jest zastosowanie stali oraz 
czarnych detali na obudowie.

jeSt w cZyM wybIerać

SpójnIe I nOwOcZeśnIe
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elegancka propozycja sta-
lowo-czarnej linii może 
spodobać się niejednemu 
klientowi.

podobną stylistykę 
stali w połączeniu z czar-
nymi dodatkami propo-
nuje także marka camry. 
w ofercie znaleźć można 
wiele podobnych modeli.
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firma proponuje szeroki asortyment urządzeń 
drobnego aGd. znajdziemy tu zarówno wiele 
produktów przydatnych do przygotowywania 
posiłków, środki czystości, jak też urządzenia do 
pielęgnacji.

jest polską marką małego aGd. w ofercie ma 
sprzęt do kuchni i jadalni, a więc wagi kuchenne, 
tostery, blendery czy czajniki, a także wyposażenie 
domu, m.in. żelazka, wentylatory, suszarki i masażery.

optymistyczna zieleń
Z produktów marki można sobie wybrać 
całkiem sporo urządzeń w tej kolorystyce. 
Przedstawiamy te typowo kuchenne. 
Czajnik elektryczny (poj. 1,7 l) LAFE CEG001.2 
jest idealny do kuchni urządzonej w no-
woczesnym stylu. Kontroler współpracują-

cy z podstawą ze stykiem 
360° czuwa nad tempe-
raturą gotowania wody, 
pełni również funkcję za-
bezpieczającą, automatycz-
nie wyłączając urządzenie, 
jeśli nie ma w nim wody, oraz 
zabezpiecza je przed przegrza-
niem przy gotowaniu kilka ra-
zy z rzędu. Ma podświetlany 
wskaźnik poziomu wody. Za-
instalowany został tu również 
w filtr, zatrzymujący drobinki ka-

wydajne i wygodne 
spod znaku stali
Do urządzeń kuchennych, z których skom-
pletować możemy stylistycznie spójny ze-
staw, zaliczymy czajniki bezprzewodowe 
TSA 1515 lub TSA 1520. Mamy tu połą-
czenie wysokogatunkowej szczotkowanej 
stali nierdzewnej z czarnymi elementami 
wykończenia, a więc pasują one zarówno do 
klasycznego stylu kuchni, jak i do wnętrza 
nowoczesnego. Gotują szybko nawet dużą 
ilość wody, a funkcja regulacji daje moż-
liwość utrzymania stałej temperatury lub 
podgrzania wody do 60, 70, 80 lub 90 °C. 
Dodatkowo produkt ma kolorowy wskaź-
nik, który informuje o osiągniętej tempe-
raturze. Czajnik został wyposażony w pła-

ski zabudowany 
element grzejny, 
co ułatwia jego 
czyszczenie, oraz 
w wyjmowany 
filtr, zapobiega-
jący wydostawa-
niu się osadu po-
wstającego pod-
czas gotowania. 
Warto wspo-
mnieć o funk-
cjach zabezpie-
czenia przed włą-
czeniem bez wody oraz 
automatycznego wyłączania.
Nowością w asortymencie jest wyciskar-
ka wolnoobrotowa TSA 3220 – idealne 

nIe tylkO Dla pań

atrakcyjny DeSIgn 
I nIe tylkO

teesa

lafÉ
mienia, powstające w procesie gotowania 
wody. Czajnik jest bardzo łatwy w użyciu 
i niezwykle wydajny.
W zieleni jest również blender „Take away” 
LAFE BBP001, będący połączeniem klasycz-
nego blendera z pojemnikiem i bidonem 
jednocześnie, który można zdemontować 
z blendera i zabrać, np. na spacer. „Take 
away” to zestaw dla dwojga – w komple-
cie są dwa bidony z zawieszką i szczelnie 
zamykanymi pokrywkami. Warto dodać, że 
pozwala przygotowywać różnego rodza-
ju soki, koktajle czy smoothie. Jego nóż ze 
stali nierdzewnej, wypo-
sażony w cztery specjalnie 

wyprofilowane ostrza, umożliwia nie tylko 
mieszanie, ale też rozdrabnianie owoców.
Zielone wstawki ma także wyciskarka do 
cytrusów LAFE WCK002 – prosta w ob-
słudze, a zarazem bardzo przydatna. Urzą-
dzenie wyposażone jest w dwie wymienne 
końcówki do wyciskania oraz sitko oddzie-
lające miąższ od soku. Ociekacz jest przy-
stosowany do popularnych wielkości kub-
ków lub szklanek, dzięki czemu sok może 
być wyciskany od razu do nich. W zestawie 
jest też przykrywka, pełniąca funkcję zabez-
pieczenia przed kurzem. Urządzenie jest bar-

dzo łatwe do rozłożenia, a części, 
które mają styczność z owocami, 
można myć w zmywarce.

urządzenie dla amatorów świe-
żych soków, bogatych w witami-
ny oraz walory smakowe. Urządze-
nie działa w oparciu o system jed-
noślimakowy, który w połączeniu 
z dużą mocą (150 W) wyciśnie sok 
niemal z każdego owocu i warzy-
wa. Co ważne, prędkość 65 obr./
min gwarantuje dużą wydajność. 
Wyciskarka została wyproduko-

wana bez użycia materiałów za-
wierających bisfenol A i ma znak 

„BPA Free”. Trzeba jeszcze wspo-
mnieć, że urządzenie zostało wyposa-
żone w czujnik, który blokuje pracę, je-
śli poszczególne elementy zostały zło-
żone nieprawidłowo.

charakterystyczna zieleń 
większości produktów na-
wiązuje do żywej barwy 
zastosowanej w logotypie 
marki lafé.

Stal w połączeniu z czarny-
mi dodatkami pasuje do 
wielu kuchennych po-
mieszczeń. ponadto pod-
kreśla nowoczesny charak-
ter wnętrza.
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Zdjęcia przedstawiają wybrane urządzania z danej serii wzorniczej.

Modele ZaleCane
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