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Elektryczne, ceramiczne, szklane, stalowe
Czyszczenie i konserwacja

Dużą popularnością cieszą się czajniki
elektryczne w stylu retro.

Czajnik elektryczny może mieć funkcję
podtrzymywania ustalonej temperatury.

Regulacja temperatury wody to funkcja
przydatna dla miłośników ziół.

Fot. Amica
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Z umową sprzedaży, a więc z wszelkiego
rodzaju reklamacjami, wiążą się dwie główne
instytucje prawne. Są to gwarancja i rękojmia,
przy czym rękojmia dla przedsiębiorców
jest nieco inna od rękojmi dla konsumentów. Zasadniczą różnicą jest fakt, że choć
w obu wypadkach termin rękojmi wynosi
2 lata, to w stosunku do przedsiębiorców
odpowiedzialność z tytułu rękojmi może
w pewnych okolicznościach zostać rozszerzona, ograniczona, a nawet wyłączona.
Ponadto przedsiębiorca musi zgłosić wadę
w terminie 1 roku od jej stwierdzenia – gdy
tego nie zrobi, traci uprawnienia z tytułu
rękojmi. Pamiętajmy, że instytucja rękojmi
oraz gwarancja konsumencka obowiązują
niezależnie od siebie. To klient decyduje,
z którego prawa chce skorzystać. Należy
jedynie pamiętać, że gwarancja jest dobrowolna, a rękojmia przysługuje z mocy
prawa. Przypominamy także, że słynne
zapisy „po odejściu od kasy reklamacje
nie będą uwzględniane” są w sektorze
produktów elektrycznych, elektronicznych
oraz pokrewnych niezgodne z prawem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(ZSEiE), określany też jako elektrośmieci
lub elektroodpady, klient może oddać
w sklepie, jeśli kupuje nowy, na zasadzie
„jeden za jeden”. Na przykład kupując
nową lodówkę, oddaje starą. Bez ograniczeń może też oddać dowolny sprzęt
elektryczny i elektroniczny, jeśli jego
największy wymiar nie przekracza 25
cm. W ilości bez ograniczeń elektrośmieci
można oddać bezpłatnie do specjalnych
punktów zbierania w każdej gminie. Listy
punktów, gdzie można oddać zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, znajdują się
na stronach urzędów gmin, a także na
portalu ElektroMapa.pl. Pamiętajmy, że
za transport zużytego sprzętu do sklepu
czy punktu zbiórki odpowiada prawnie
i kosztowo jego właściciel. Oczywiście, za
opłatą może on pozbyć się takiego sprzętu
i skorzystać z wielu usług komercyjnych.
Warto przy tym wiedzieć, że konsument
może zostawić bezpłatnie zużyty sprzęt
w punkcie serwisowym, jeżeli jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.

Niezbędnik w kuchni – czajnik elektryczny

Bez wątpienia spośród drobnych sprzętów AGD
czajnik elektryczny jest jednym z najpopularniejszych urządzeń, które znajdziemy w naszych kuchniach. Pozwala on na szybkie zagotowanie wody
na kawę, herbatę czy inny gorący napój.
Choć wybór takiego urządzenia może z pozoru wydawać się prosty, to jest wiele czynników, na które
warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim znaczenie
ma wzornictwo, bo o ile część sprzętów drobnych
możemy po prostu schować w szafkach kuchennych, to jednak czajnik powinien być zawsze pod

ręką. Całe szczęście, że producenci wprost prześcigają się w wymyślnych formach i stosują najróżniejsze materiały, które mają charakterystyczne dla siebie cechy. Jednak w całym tym designerskim zamieszaniu warto pamiętać też o podstawach i cechach użytkowych, takich jak dobrze
wyprofilowany dziobek, odpowiednia pojemność czy nienagrzewająca się obudowa. Do tego
warto dodać nowe trendy, takie jak współpraca
ze smartfonami (tak, tak!) czy możliwość regulacji temperatury, która jest szczególnie przydatna
dla miłośników różnych naparów.
W praktyce jest to więc sprzęt, bez którego trudno obejść się nie tylko w domu, ale i biurze czy
na działce. A to oznacza, że warto zainwestować
w jego jakość i wybrać produkt uznanej marki,
a nie kierować się jedynie ceną. Na jakie jeszcze
aspekty należy zwrócić uwagę, wybierając czajnik, i jakie są ważne funkcje i parametry, które
mają znaczenie przy jego użytkowaniu, podpowiadamy w niniejszym dodatku „InfoProdukt”, do
którego lektury Państwa zapraszam.
Gabriel Niewiński
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CZAJNIKI

10 pytań

czym się kierować przy zakupie odpowiedniego sprzętu?

gotować większą ilość wody. Można przyjąć
założenie, że czajnik, którego moc określona
jest w przedziale ok. 500– 1000 W, to model
dobry do grzania małej ilości wody. Modele
o mocy od 1000 do 2000 W uznać należy
za średnie pod względem pojemności i zużycia energii. Czajniki o mocy od 2000 do
3000 W i powyżej to modele przeznaczone
do szybkiego gotowanie dużej ilości wody.

Fot. Eldom

PYTANIE 5.
Lepsza grzałka spiralna
czy ta z płaskim dnem?

PYTANIE 1.
Jak dobrać pojemność czajnika do własnych potrzeb?
Pojemność powinna być dostosowana do
rzeczywistych i aktualnych potrzeb domowników. Posłużymy się prostym przykładem:
6-osobowa rodzina, która chce w jednym
czasie napić się kawy bądź herbaty, powinna wybierać jak największe modele – powyżej 1,5 l pojemności. Natomiast jedna osoba nie potrzebuje tak dużego urządzenia,
więc czajnik o pojemności mniejszej ok. 1 l
będzie rozwiązaniem optymalnym.

PYTANIE 2.
Jak ważny jest materiał, z
którego wykonano czajnik?
Odgrywa on kluczową rolę. Jeśli czajnik jest
szklany, ceramiczny lub metalowy, mamy pewność, że nie wpłynie na smak i zapach wody.
Każdy z materiałów ma także inny wpływ na
aspekty praktyczne, wygląd, trwałość czy estetykę czajnika. Pośrednio podnosi więc w różnym stopniu także jego cenę. Dla przykładu stalowe czajniki mają termoizolację i dłużej utrzymują temperaturę wody we wnętrzu zbiornika.
Modele szklane, choć zdrowe i efektowne, wymagają odpowiedniego traktowania i czyszczenia. Z kolei czajniki z tworzywa, choć należą do jednych z najtańszych rozwiązań na
rynku, są lekkie i wytrzymałe, to jednak trzeba
pamiętać, że wykonane z gorszej jakości materiału mogą wpływać na smak i zapach wody, przebarwiać się, a w skrajnych wypadkach
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przeciekać – gorszej jakości tworzywo wydziela także szkodliwe związki. Ceramika uznawana jest za najzdrowszy materiał do gotowania
wody, choć wykonane z niej modele są dosyć
ciężkie po napełnieniu wodą.

PYTANIE 3.
Jak często należy odkamieniać czajnik?
Odpowiedź jest tylko jedna: regularnie, przynajmniej raz na miesiąc lub kwartał. Wszystko zależy od twardości wody w naszym regionie. Bardzo „twarda” kranówka powoduje osadzanie się kamienia na dnie i grzałce czajnika w krótkim czasie (nawet po 2–3
tygodniach!). Ma to wpływ na jakość wody
i jej zapach, a więc pogorsza jakość przygotowywanych napojów, herbaty czy kawy.
Osad wapienny wpływa także niekorzystnie na sam czajnik i nie tylko prowadzi do
nadmiernego zużycia energii, ale i może być
przyczyną awarii. Dlatego tak istotne jest regularne odkamienianie czajnika.

PYTANIE 4.
Jaka powinna być moc czajnika?
Przy obecnych trendach i znacznym poprawianiu sprawności urządzeń większa moc
oznacza mniejsze zużycie energii mierzone
w kilowatogodzinach, bowiem czas pracy
czajnika w stosunku do pobranej mocy jest
najkrótszy. Z drugiej strony czajniki o dużej
mocy to zwykle modele o dużej pojemności.
Dobre w domu, w pracy, gdzie potrzeba za-

Zdecydowanie lepszą i bardziej praktyczną konstrukcją do potrzeb domowych są modele z tzw.
płaskim dnem. Są efektywniejsze, do zagotowania potrzebują niewielkiej ilości wody. Łatwiej się
je także czyści i konserwuje. Na grzałce spiralnej
zdecydowanie szybciej osadza się kamień, dlatego producenci powoli odchodzą od tego typu
elementu i zastępują go konstrukcjami płaskimi. Wielką zaletą grzałki płytowej jest potrzeba wlania minimalnej ilości wody do zagotowania – wystarczy nawet 0,1 l. Element grzewczy
schowany jest w podstawie czajnika lub przykryty jest specjalnym tworzywem – dzięki temu ryzyko przegrzania czajnika przed automatycznym wyłączeniem jest znikome.

PYTANIE 6.
Podstawa w czajniku powinna być zwykła czy obrotowa (360°)?
Kontynuując temat grzałek, warto zwrócić uwagę na rodzaj podstawy. To właśnie
wspomniane płaskie grzałki determinują także
to, jaką podstawę ma czajnik. Wcześniejsze
rozwiązania, tj. z grzałką spiralną, wymagały
prostopadłego i dokładnego odstawienia do
gniazda zasilającego. Tylko wtedy taki czajnik
mógł rozpocząć pracę. Podstawa obrotowa
umożliwia odstawienie czajnika w każdej pozycji w obrębie 360°, bowiem styki są umiejscowione w osi czajnika, pośrodku.

PYTANIE 7.
Czy warto wybrać czajnik
z regulacją temperatury?
Wszystko zależy od upodobań i potrzeb konsumenta. Jeśli konsument przygotowuje za każdym razem tylko i wyłącznie wrzątek, to regulacja będzie dla niego niepraktyczna. Dla innych
osób funkcja regulowania temperatury przygotowywanego napoju pozwali dopasować temperaturę do zaparzanego napoju, zwłaszcza ziół
czy herbaty. Miłośnicy herbaty dobrze wiedzą,
że wybrane gatunki potrzebują optymalnej temperatury, aby uwolnić swój aromat, smak, kolor i zapach. Oczywiście, w czajnikach bez regulacji także zaparzymy te napoje, ale utrafienie w konkretną temperaturę jest bardzo trudne.
Dodajmy, że regulacja temperatury jest bardzo

pomocna dla rodziców małych dzieci. Zwykle
producenci czajników oferują regulację w przedziale 40–100 °C, a niektóre mają także funkcję
utrzymania żądanej temperatury przez jakiś czas.

PYTANIE 8.
Jakie filtry stosowane są
w czajnikach?
W czajnikach stosuje się filtry, których zadaniem jest zmniejszenie ilości osadu oraz zanieczyszczeń przedostających się do szklanki
wraz z wlewaną do niej wodą. Filtr umieszczony jest zazwyczaj na dziobku czajnika i można go wyjąć w celu wyczyszczenia. Dostępne są najprostsze filtry wykonane z siateczki
nylonowej. Stosuje się je w najtańszych czajnikach, jednak filtr jest bardzo skuteczny i zatrzymuje większość zanieczyszczeń i kamienia. W czajnikach z nieco wyższej półki cenowej znajdują się filtry z siateczką ze stali szlachetnej, która jest z pewnością skuteczniejsza i trwalsza od nylonowej. Na rynku są także filtry węglowe, które dodatkowo pochłaniają zanieczyszczenia oraz zapachy w wodzie.

PYTANIE 9.
Który czajnik pracuje najciszej?
Czajniki są urządzeniami, które w zależności od
użytych komponentów oraz konstrukcji mogą
pracować albo bardzo głośno, albo praktycznie
bezgłośnie. Jeśli dla kogoś ten aspekt ma znacznie, nie pozostaje mu, niestety, nic innego, jak
wypróbować czajnik w praktyce. Bez wątpienia
cichsze są czajniki szklane i ceramiczne od tych
stalowych czy z tworzywa sztucznego. Choć
nie jest to regułą. Uważa się, że czajniki wyposażone w grzałki płaskie odznaczają się większą „kulturą pracy”, także dla ucha. Należy pamiętać, że na poziom emitowanego dźwięku
przez urządzenia wpływ ma osadzający się na
grzałce kamień, ilość gotowanej wody, ale także
dopasowanie dna do podstawy i pokrywy do
korpusu. Jeśli jest źle rozwiązane, czajnik może
wpaść w wibracje i stukać. Duże znaczenie ma
tu także masa – lekkie modele, np. z tworzywa
będą bardziej podatne na wibracje.

PYTANIE 10.
Jakie zabezpieczenia powinien mieć czajnik?
Najlepiej, aby miał potrójny lub nawet poczwórny system zabezpieczeń. Do podstawowych zaliczyć należy samodzielne wyłączenie się czajnika po zagotowaniu wody, które zabezpiecza
urządzenie przed jej wygotowaniem się. Kolejnym jest zabezpieczenie przed przegrzaniem,
które zapobiega włączeniu urządzenia przy kilkukrotnym grzaniu wody w krótkim czasie lub
gdy grzałka osiągnie zbyt wysoką temperaturę.
Trzecim z nich jest zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, które zapobiega szybkiemu przegrzaniu i awarii urządzenia.
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1I

Rodzaj
wnętrza

O zapachu i smaku zagotowanej wody decyduje nie tylko
jej jakość, ale przede wszystkim jakość materiału, z którego zostało wykonane wnętrze czajnika. Kiedyś nie
zwracaliśmy uwagi na to, czy tworzywo sztuczne jest „zdrowe” czy też
nie. Dziś chcemy, aby było one wolne m.in. od bisfenolu A, a substancje w nim zawarte nie wpływały negatywnie na nasz organizm. Jeśli więc
wybierać czajnik z „plastiku” to tylko z certyfikatem BFA Free, a przynajmniej z potwierdzeniem producenta o niezagrażających zdrowiu
właściwościach tworzywa. Sam rodzaj wnętrza ma także duży wpływ
na zapach gotowanej wody. Nie bez
kozery najtańsze modele trzeba kilkukrotnie wypłukać i przegotować
w nich wodę tylko po to, aby pozbyć się specyficznego zapachu „nowości”. Problem ten praktycznie nie
występuje w czajnikach szklanych,
stalowych czy ceramicznych, w których smak, zapach i kolor wody pozostają neutralne.

Fot. Bosch

2I
Cechy dobrego
czajnika
elektrycznego
Wydawać by się mogło, że zagotowanie
wody to czynność nader prosta,
niewymagająca nadzwyczajnych środków.
Nie jest to jednak do końca prawda.
Świadczą o tym nie tylko przeciążenia
sieci czy zły smak zagotowanej wody.

Z

darzają się także pożary
i porażenia prądem. Dobry czajnik elektryczny
to więc urządzenie, które zostało dobrze zaprojektowane, solidnie wykonane, a do jego produkcji
użyte zostały najlepsze komponenty.
Powinien być też bezpieczny i szybko
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gotować wodę. Nieco mniej istotne,
aczkolwiek też ważne są jego wyprofilowanie i ergonomia, szczególnie rączki, która potrafi uwierać, czy dziobka,
który w marnej jakości urządzeniach
sprawia, że zagotowana woda niekoniecznie trafia w całości do szklanki
i rozlewa się po czajniku oraz blacie...

Moc
i rodzaj
grzałki

Na jakość działania, szybkość, efektywność – w tym także oszczędność
– wpływ ma rodzaj grzałki, jej konstrukcja oraz sprawność energetyczna. Warto pamiętać, że grzałka wcale nie musi mieć największej mocy,
aby móc sprawnie, szybko i stosunkowo tanio zagotować wodę. O sprawności czajnika decyduje dobrej jakości element grzejny, który efektywnie
zmienia energię elektryczną w cieplną i przekazuje ją wodzie. Aby stało
się to szybko i sprawnie, poza grzałką wpływ na ten proces ma także
kształt dna – im większa powierzchnia
i szybciej oddająca ciepło, tym lepiej.
To właśnie dlatego producenci stosują już niemal w większości czajników płaskie, solidne dna zespolone
z grzałką i umieszczone w podstawie czajnika.

3I

Czas
gotowania

Im większa sprawność
czajnika i większa jego moc, tym zwykle szybciej zagotujemy wodę. Standardowo czajnik doprowadza wodę
do wrzenia w maksymalnie 3–4 minuty. W praktyce czajniki o mniejszej mocy nagrzewają wodę wolniej, a czajniki
pobierające średnio 2000–3000 W –

najszybciej. Oprócz samej mocy i grzałki wpływ na czas zagotowania wody mają także ilość, jakość i twardość
wody. Im twardsza będzie woda, tym
szybciej na grzałce pojawi się szkodliwy – i dla urządzenia i dla człowieka
– kamień, który utrudnia pracę grzałce. Im więcej będzie kamienia na grzałce, tym czajnik będzie pracował dłużej
i bardziej energochłonnie. Co ciekawe,
złe parametry sieci, obwodu elektrycznego (np. spadki napięć) mają znaczny
wpływ na sprawność czajnika.

4I

Jakość
wody

Czas zagotowania wody
może wydłużyć się o wiele minut, jeśli grzałka w czajniku jest zabrudzona
przez osadzający się kamień. „Skorupka”, która pokrywa grzałkę, powoduje,
że czajnik nie tylko dłużej gotuje wodę i zużywa więcej energii, ale i po
pewnym czasie płaty kamienia odpadają i mogą przedostać się do parzonej kawy lub herbaty. Dlatego tak ważne jest regularne jego płukanie i odkamienianie. Markowe środki chemiczne
potrafią rozpuścić warstwę kamienia
w zaledwie kilka minut, inne należy
zostawić na kilka godzin. Po tym czasie mieszankę z odkamieniaczem należy wylać i wypłukać czajnik.

5I

Bezpieczeństwo
użytkowania

Obecnie większość czajników ma potrójny system zabezpieczeń. Składa
się on z podstawowego zabezpieczenia przed włączeniem gotowania
bez wody, które zapobiega przypadkowemu włączeniu grzania i np. spaleniu urządzenia. Każdy nowoczesny
czajnik (należy to zawsze sprawdzić)
ma także zabezpieczenie przed przegrzaniem, które zapobiega włączeniu
urządzenia przy kilkukrotnym grzaniu
wody w krótkim czasie lub gdy grzałka osiągnie zbyt wysoką temperaturę (także zapobiega wygotowaniu się
wody i spaleniu czajnika). Standardem
stały się także automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, który wyłącza
urządzenia po zakończeniu grzania,
a także automatyczny wyłącznik przy
zdjęciu czajnika z podstawy. Innowacją w tym segmencie jest wyłączenie
grzania także po otwarciu pokrywy
(normalnie w czajnikach woda może się wygotować i doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia) – odpowiada za to specjalny czujnik temperatury, dostępny w najbardziej zaawansowanych modelach.
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Fot. Zelmer

Fot. Concept

Klasyfikacja czajników
– materiał wykonania

Czajniki elektryczne do użytku domowego różnią się nie tylko materiałem
wykonania czy parametrami, ale także
budową i sposobem dozowania wody. Podział ten nie jest standardem.
Produkty, o których mowa, pojawiły się na polskim rynku stosunkowo
niedawno i są w ofercie zaledwie kilku producentów. Oprócz czajników
tradycyjnych, zbudowanych z podstawy i dzbanka, występują także
modele z dozownikiem;

C
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Fot. Adler

Fot. Eldom

klasyfikacji czajników elektrycznych
lub jako podkategorię modeli turystycznych. Ich największą zaletą jest
mobilność – pozwalają na zagotowanie wody także w trakcie jazdy samochodem. Co prawda, trwa
to zdecydowanie dłużej niż w wypadku modeli domowych, ale i tak
dla wielu konsumentów jest to dużym ułatwieniem. Czajnik tego typu przeznaczony jest do stosowania w samochodach z bezpośrednim zasilaniem z gniazda zapalniczki (12 V). Wystarczy podłączyć tam
czajnik, by po kilku minutach woda
się zagotowała. Ich pojemność waha się od ok. 0,34 l do 1 l.

Czajniki
samochodowe
– różnie są traktowane. Bardzo często umieszcza się je w ogólnej

F

C

G
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Czajniki
z dozownikiem
wody
– nadal stanowią niszę i konsumenci mają do
wyboru zaledwie kilka modeli. Urządzenia te mają specjalną dyszę służącą do
dystrybuowania wody. Dzięki odpowiedniej konstrukcji podgrzewają tylko określoną ilość wody, co przekłada się na dużą oszczędność. W zależności od typu
urządzenia woda albo wylewa się automatycznie bezpośrednio do podstawionej
szklanki, albo po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. I w jednym, i w drugim
wypadku w każdej chwili można przerwać
nalewanie wody. Dzięki temu rola użytkownika w przygotowaniu herbaty czy
kawy została zredukowana do ich picia.
Rodzaj materiału w dużej mierze przekłada się na stylistykę urządzeń. To właśnie
w zależności od niego mówimy o produktach bardziej klasycznych lub nowoczesnych. Materiał wykonania wpływa
na jakość czajników, ale też kolorystykę
czy właściwości. Na rynku dostępne są:

E

Czajniki
ze stali
nierdzewnej
– wbrew pozorom dają najwięcej możliwości, jeśli chodzi np. o kolorystykę.
Chociaż kojarzone są głównie z meta-

H

licznym odcieniem, to dzięki anodyzowaniu możliwe jest lakierowanie powierzchni czajników na kolorowo. Dzięki temu otrzymujemy urządzenia trwałe i nowoczesne stylistycznie. Jednak
nie jest to jedyne rozwiązanie. Bardziej
designerskie produkty dodatkowo pokrywane są np. skórą czy dżinsem. Ich
powierzchnia może być także ozdabiana, np. kryształkami. Jednak głównymi zaletami stali nierdzewnej są duża odporność na uszkodzenia, a także trwałość. Dlatego też materiał ten
stosowany jest do produkcji większości urządzeń zarówno dużego, jak i małego AGD. Czajniki ze stali nierdzewnej są odporne na rdzę oraz szkodliwe działanie kwasów i roztworów alkalicznych. Dodatkowo stal jest łatwa
w czyszczeniu i nie pozostają na niej
odciski palców;

F

Czajniki
szklane
– nawiązują do minimalistycznego i zarazem nowoczesnego designu. W tego typu urządzeniach dzbanek wykonany jest z dobrej jakości szkła
hartowanego, które bardzo często łączone jest np. ze stalowymi elementami wykończenia. Pojemnością i parametrami nie różnią się od pozostałych

Fot. Philips

użytkowania. Dzięki dokładnym skalom
jesteśmy w stanie przyspieszyć gotowanie wody przez odmierzenie potrzebnej ilości. Funkcja regulacji temperatury
daje duże możliwości tym, którzy herbatę piją często i na wiele sposobów.
Jak żadne inne rozwiązanie pozwala na
dostosowanie temperatury gotowanej
wody do rodzaju przygotowywanego
naparu – takich możliwości nie było
jeszcze kilka lat temu. Co więcej, urządzenia te wyposażane są w zabezpieczenia, które dbają nie tylko o użytkownika, ale i o sam produkt. Chociaż baza czajnika musi być podłączona do sieci, to sam dzbanek można swobodnie
przenosić, nie martwiąc się o podstawę i przewód. W rezultacie użytkow-

B

Fot. Amica

C

zajnik jako jeden z głównych elementów tzw. serii
śniadaniowych wpisuje się
w wizję kuchni nowoczesnej i dopracowanej pod każdym względem – również stylistycznym. Już dawno temu urządzenia te przestały być jedynie praktycznym dodatkiem spełniającym tylko funkcję użytkową. Coraz częściej producenci inwestują w niebanalne rozwiązania wyróżniające konkretne
modele pod praktycznie każdym względem – od łatwości obsługi po design.
Dlatego też oferta dostępnych na rynku produktów jest tak zróżnicowana i,
co ważne, bogata w różnego rodzaju
„perełki”. Siłą nowoczesnych czajników
jest duża oszczędność czasu i komfort

A

Czajniki
do użytku
domowego
– czyli urządzenia, którym poświęcamy
niniejszy poradnik i które od lat konkurują z klasycznymi czajnikami z gwizdkiem. Za ich kupnem często przemawia
cena – najtańsze modele kosztują 30–
40 zł. Jednak im lepszy materiał wykonania i więcej rozwiązań funkcjonalnych, tym cena jest, oczywiście, wyższa. Różnią się między sobą nie tylko
tym, z czego zostały wyprodukowane,
ale również pojemnością, która waha

B

Czajniki
turystyczne
– czyli klasyczne urządzenia
w wersji mini, które są przede wszystkim
bardzo praktyczne i poręczne. Czasami
są sprzedawane w tzw. zestawach turystycznych, razem np. z żelazkiem i suszarką do włosów. Do niektórych modeli producenci dołączają kubki, łyżki czy pojemniki z pokrywką do przechowywania kawy i herbaty. Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest również specjalny pokrowiec
na urządzenie, które dzięki niemu można bezpiecznie przewozić. Co ważne, zazwyczaj dodatkowe elementy wyposażenia można przechowywać wewnątrz
czajnika. Modele turystyczne od domowych różnią się przede wszystkim pojemnością dzbanka. Maksymalnie można w nich pomieścić od 0,4 l do 1 l wody, co, oczywiście, przekłada się na ich
wymiary. Ponadto niektóre czajniki turystyczne wyposażono w przełącznik napięcia elektrycznego – jednak nie jest
to standardowe rozwiązanie. Na rynku
dostępne są modele wykonane głownie
z tworzywa sztucznego, chociaż można
znaleźć też kilka zrobionych ze stali nierdzewnej. Typowa moc czajników turystycznych wynosi od 600 W do 1100
W. Rzadko jednak zdarzają się modele
o mocy nawet 2200 W;

Fot. Concept

Czajnik elektryczny to dla wielu z nas
produkt pierwszej potrzeby, bez którego
trudno obejść się na co dzień. Za największą
zaletę tych urządzeń uznaje się szybkość
i bezpieczeństwo gotowania wody, a także
coraz częściej niepowtarzalne i wyjątkowe
wzornictwo.

Czajniki elektryczne były krokiem milowym w wyposażeniu kuchni w praktyczne urządzenia codziennego użytku.
Jednak takie zastosowanie jest jednym
z kilku i oprócz modeli klasycznych można wyróżnić także np. turystyczne. Mimo że jest to dosyć jednorodna grupa
produktów, to ze względu na ich przydatność producenci proponują coraz
to nowsze rozwiązania, stawiając m.in.
na szeroko pojętą mobilność i wygodę.
Ze względu na przeznaczenie czajniki
elektryczne dzielimy na:

Fot. Russell Hobbs

Czajniki elektryczne
– typy dostępnych
produktów

Fot. Amica

Podział czajników
elektrycznych
a ich przeznaczenie

A

się średnio od 1 l do 2 l. Czajnik tego
typu nie ma dużych wymagań. Do podłączenia urządzenia wystarczą kawałek
stabilnej powierzchni oraz zwykłe gniazdo elektryczne. Już po ok. 3 minutach
od uruchomienia użytkownik otrzyma
gorącą wodę. Co ważne, od kilku lat na
rynku dostępne są modele z dozownikiem wody, które nie zawsze są ujmowane w klasyfikacjach;

Fot. Bosch

nik otrzymuje pełną swobodę ruchów
i wygodę obsługi.
Przy wyborze konkretnego modelu coraz częściej konsumenci kierują się nie
ceną, a materiałem, wyglądem i dodatkowymi rozwiązaniami. Są w stanie zapłacić więcej za jakość i estetyczny wygląd. Jakiś czas temu na rynku pojawiły
się czajniki wykonane ze szkła oraz ceramiki – oba materiały były odpowiedzią na potrzeby konsumentów, z jednej strony poszukujących nowoczesnych, a z drugiej bardziej klasycznych
produktów. Dzięki temu każdy może dobrać model pasujący do wnętrza kuchni i własnego gustu.

urządzeń. W modelach szklanych producenci często stosują kolorowe podświetlenie wnętrza urządzenia, dzięki czemu czajnik ma dodatkowe zalety wizualne;

G

Czajniki
ceramiczne
– to produkty nawiązujące do klasycznych imbryków do parzenia herbaty. To właśnie ze względu na charakterystyczny wygląd jest
to jedna z najbardziej jednorodnych
podgrup czajników. Mają one płaski
element grzejny, pojemność od 0,6 l
do 1,5 l i charakterystyczne zdobienia. Wykonane są z ceramiki najlepszej jakości, dzięki czemu nie nagrzewają się tak jak szkło i łatwo je utrzymać w czystości – wystarczy roztwór
ciepłej wody i płynu do naczyń. Niektórzy producenci oferują urządzenia, które są sprzedawane w zestawie z zastawą stołową;

H

Czajniki
z tworzywa
sztucznego
– to produkty lekkie i bardzo praktyczne. Modele te są dostępne zarówno ze spiralnym, jak i płaskim
elementem grzewczym, choć trzeba
sobie jasno powiedzieć, że pierwsza
grupa odchodzi już do lamusa. Czajniki z tworzywa dostępne są w wielu kolorach: od klasycznej bieli po
czerwień, zieleń czy błękit. Ich największą zaletą jest lekkość – należą
do najlżejszych produktów na rynku,
co doceniane jest przez wielu konsumentów;

I

I

Czajniki
z aluminium
– aluminium nie jest tak popularne jak pozostałe materiały. Tak naprawdę na rynku dostępnych jest zaledwie kilka produktów wykonanych z tego materiału.

Infoprodukt
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Pojemność czajnika

Określa, ile zmieści się wody w zbiorniku. Jednostką są oczywiście litry [l], które z kolei przekładają się na średnią liczbę filiżanek (1 filiżanka to ok. 200 ml, większa – 250 ml). Małe
czajniki, klasyfikowane również jako modele
turystyczne, mają pojemność ok. 0,3–0,5 l,
co pozwala zagotować maksymalnie dwie

I
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Dla osób starszych lub niepełnosprawnych
pewne znaczenie może mieć masa czajnika. Wpływ na nią ma oczywiście ilość nalanej wody, ale warto zwracać uwagę na

KOLOR PODŚWIETLENIA
e

Rodzaj grzałki

Określa m.in. sposób i funkcjonalność podgrzewania wody. Na przykład tradycyjne
grzałki spiralne wymagają gotowania takiej
Dla wielu użytkowników
oprócz parametrów ważne jest wzornictwo spójne
z pozostałymi urządzeniami kuchennymi.

l

Do zapewnienia bezpiecznej pracy czajnika
elektrycznego niezbędne jest zastosowanie
odpowiednich komponentów. Istotna jest
zwłaszcza jakość bezpiecznika termicznego odpowiedzialnego za wyłączenie czajnika po zagotowaniu wody. Dlatego też,
aby zagwarantować bezpieczeństwo, firmy stosują bezpieczniki renomowanych
producentów np. Strix albo Otter.

k

Czajniki podróżne są bardzo praktyczne i, co
ważne, poręczne. Modele turystyczne od domowych różnią się przede wszystkim pojemnością dzbanka. Można w nich pomieścić od
0,4 l do 1 l wody, co oczywiście przekłada się
na ich wymiary. Ponadto niektóre czajniki turystyczne wyposażono w przełącznik napięcia elektrycznego 110/120/230 V – jednak nie
jest to standardowe rozwiązanie.
Na rynku dostępne są modele wykonane
głównie z tworzywa sztucznego, chociaż
można znaleźć też kilka wykonanych ze
stali nierdzewnej. Oprócz tego innowacyjnym materiałem wpisującym się w tematykę turystyczną jest specjalne tworzywo silikonowe, odporne na wysokie temperatury.
Co ważne, ów silikon jest elastyczny, a to pozwala składać pusty zbiornik na wodę! Po

a

Fot. Russell Hobbs

Parametry czajników
turystycznych

Bezpiecznik termiczny
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Do takich ważnych przymiotów można zaliczyć choćby jego wielkość (szerokość, wysokość), długość kabla czy z pozoru błahy, ale
jakże ważny kolor czy kształt. Dodajmy, że
przedstawione poniżej parametry są w pewnym sensie także wyznacznikami jakości czajnika i na pewno pozwalają na porównanie
modeli i wybranie tego najlepszego.

Masa czajnika

złożeniu zostaje tylko podstawa grzewcza,
a reszta – czyli silikonowy zbiornik – jest całkowicie płaska, niczym nylonowy kapelusz!
Moc czajników turystycznych waha się średnio od 600 W do 1100 W, choć zdarzają się
modele o dużej mocy 2000–2200 W (nieliczne wyjątki). Bardzo często sprzedawane
są w zestawie z innymi urządzeniami. Razem z czajnikami producenci oferują także
żelazka i suszarki do włosów. Inną propozycją są czajniki turystyczne, do których dołączane są kubki, łyżki lub pojemniki z pokrywką do przechowywania kawy i herba-

masę netto czajnika, czyli samego urządzenia. Uzależniona jest ona także od materiału, z jakiego został wykonany czajnik. Czajniki z tworzywa i szklane są najlżejsze, a ceramiczne i stalowe – zdecydowanie cięższe.

Fot. Gorenje

Co jest istotne?

szklanki wody. Na rynku dostępne są także
czajniki o pojemności 1 l (pozwalające zagotować 4 szklanki), a także modele o pojemności 1,7 l i większe (6–8 szklanek). Największe
modele mieszczą nawet 2,3 l i pozwalają na
zagotowanie wody na ponad 9–10 szklanek. Obok samej pojemności ważna jest także minimalna ilość wody podana przez producenta. Określa, ile minimalnie należy wlać
do czajnika, aby grzanie wody odbywało
się prawidłowo, bezpiecznie i nie zakłócało pracy urządzenia. Zazwyczaj jest to około 100–150 ml w wypadku czajników z płaskim dnem i około połowa zbiornika w wypadku modeli z grzałką spiralną.

Dzięki niej można indywidualnie dostosować
temperaturę gotowanej wody do przygotowywanego napoju, np. herbaty czy ziół. Producenci oferują regulację od 40 °C (idealne do
przygotowania napojów dla dzieci) do temperatury wrzenia, a więc 100 °C. Ponadto dostępne są nawet predefiniowane programy
gotowania wody, które pozwalają na automatyczny dobór temperatury do programu
wybranego na panelu sterowania.

Czajniki
elektryczne
są nie tylko użyteczne, ale mogą stanowić
prawdziwą
ozdobę
pomieszczenia.

Fot. Breville

Z

aliczymy do nich przede wszystkim moc czajnika, rodzaj grzałki czy pojemność zbiornika na
wodę. Warto pamiętać, że nie
wszystko da się w pełni sklasyfikować i usystematyzować, tym niemniej warto pamiętać
o innych przymiotach omawianych urządzeń.

Regulacja temperatury

ty. Bardzo przydatnym rozwiązaniem
jest również pokrowiec na urządzenie, dzięki któremu można bezpiecznie przewozić sprzęt. Co ważne, zazwyczaj dodatkowe elementy wyposażenia można przechowywać wewnątrz czajnika. Specyficzną odmianą urządzeń, o nieco innej konstrukcji, które można zabrać ze sobą w podróż, są czajniki samochodowe. Nie są
one tak popularne jak klasyczne modele turystyczne (ich oferta jest także dużo mniejsza), jednak przez wielu użytkowników uznawane są za
niezbędne. Dzięki specjalnej budowie oraz
sposobowi podłączenia można zagotować
w nich wodę również w trakcie jazdy! Oczywiście, dla użytkownika oznacza to wygodę, ale i zwiększoną czujność i ostrożność.
Czajnik tego typu przeznaczony jest do stosowania w samochodach z bezpośrednim
zasilaniem z gniazda zapalniczki (12 V). Wystarczy podłączyć tam czajnik, by po kilku
minutach woda się zagotowała. Ich pojemność wynosi od ok. 0,3 do 1 l.

Fot. Eldom

Przy wyborze czajnika warto zwrócić
uwagę na kilka ważnych parametrów,
które określają jego techniczne oraz
funkcjonalne możliwości.

Parametr ten określa, jak szybko i skutecznie
czajnik podgrzeje wodę i ile pobierze energii.
Warto pamiętać, że kluczowa jest tu jednostka
czasu. Czajnik, który ma dużą moc, ale błyskawicznie zagotuje wodę jest oszczędniejszy od
modelu o malej mocy, który będzie gotował
wodę długo. Czajniki z grzałką spiralną pobierają od 200 do nawet 2200 W, natomiast
czajniki z grzałką zakrytą w podstawie pracują ze zdecydowanie większą mocą – nawet
do 3000 W i więcej, są jednak sprawniejsze
i efektywniejsze, a więc de facto oszczędniejsze w użyciu. Będąc przy aspektach oszczędności, warto dobierać moc czajnika i jego pojemność do naszych potrzeb. Zbędne stałe gotowanie wody jest nieekonomiczne ani czasowo, ani ekonomicznie.

Fot. Camry

parametry
czajników
elektrycznych

Fot. Bosch

Moc czajnika

Fot. Amica

ilości wody, aby zakryła ona całkowicie grzałkę. W czajnikach z taką grzałką gromadzi się zdecydowanie częściej
i szybciej kamień. Dlatego grzałki spiralne są już niewh i proponują czajniki z grzałką płytową/zakrytą, umieszczoną na dnie czajnika. Zastosowanie
takiego komponentu zdecydowanie
zmniejsza ilość osadzającego się kamienia oraz pozwala na użycie mniejszej ilości wody potrzebnej do jednorazowego zagotowania.

m

CZAJNIKI

100

90

80

70

50

CZAJNIKI

K

olejne różnice dotyczą np. rodzaju podświetlenia czy wskaźnika poziomu wody. Klasyczne czajniki elektryczne przede
wszystkim różnią się obecnością lub brakiem
bardziej rozbudowanej podstawy. Generalnie ma to związek z tym czy dany model wyposażony jest w funkcję regulacji temperatury – w tym wypadku jej obecność nie determinuje określonego rodzaju podstawy. Na
dobrą sprawę wszystko zależy od tego jak
do tego zagadnienia podchodzą sami producenci. Część urządzeń ma bardziej rozbudowaną zawracającą uwagę bazę, która stanowi też ważny element designu, część panel regulacji ma umieszczony w uchwycie,
co oczywiście pozwala zachować tradycyjną budowę urządzeń. Jeśli chodzi o modele z dozownikiem wyróżniamy kilka typów
produktów mających różne rozwiązania
techniczne. Warto zaznaczyć, że nie cieszą
się one taką popularnością jak zwykłe czajniki i liczba dostępnych na rynku urządzeń
zmienia się z każdym rokiem. Dlatego też
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skupimy się na opisie najbardziej uniwersalnego produktu.

Budowa czajników
tradycyjnych

Urządzenia z tej kategorii można śmiało
zaliczyć do jednej z najbardziej jednolitych
grup produktowych. Każdy czajnik składa
się z kilku podstawowych elementów – co
ważne, różnice w ich realizacji nie są tak duże jak w wypadku np. ekspresów. Urządzenia te wyposażone są w:
element grzejny – to on decyduje m.in.
o szybkości gotowania wody. Znajduje się
w specjalnej podstawie, na której stawia się korpus urządzenia, czyli dzbanek. Ma on postać grzałki, która może
być spiralna lub płaska. Pierwszy typ jest
już coraz rzadziej spotykany i coraz częściej producenci decydują się na wprowadzenie płaskiego elementu grzejnego, który daje dużą wygodę użytkowania oraz pozwala na oszczędność wo-

podawany w mililitrach lub litrach. Teraz
producenci wprowadzili dodatkowe oznaczenia, np. liczby filiżanek. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest podświetlany
wskaźnik, który może mieć jeden kolor
lub którego barwa zmienia się w zależności od rosnącej temperatury wody;

Fot. MPM

które zazwyczaj mieszczą od ok. 0,4 do 1
l. Podobnie jest również z czajnikami wykonanymi z ceramiki. Jednorazowo można w nich zagotować maksymalnie od
0,6 do 1,5 l wody (standardowa pojemność to 1 lub 1,2 l). Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort użytkowania to duże
znaczenie ma rodzaj rączki do przenoszenia korpusu. Może być ona zamknięta lub
otwarta, jednak nie to jest najważniejsze.
Dużo większe znaczenie ma to, aby była ona wykonana z nienagrzewającego
się materiału lub pokryta powłoką, która będzie odporna na wysoką temperaturę i nie spowoduje poparzeń;

dziobek – służący do rozlewania wody.
Musi być on odpowiednio wyprofilowany tak by gwarantował bezpieczne nalewanie gorącej wody. Niektórzy producenci stosują specjalne końcówki zapobiegające rozlewaniu wody i uniemożliwiające jej cieknięcie;
filtr – znajduje się w dziobku i ma postać
siateczki, która ma za zadnie zatrzymywać drobne zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, np. drobinki kamienia
kotłowego. Wykonany jest z tworzywa
sztucznego lub stali nierdzewnej.

Budowa czajników
z dozownikiem wody

Zdecydowanie odbiega od modeli klasycznych. Ze względu na dużą różnorodność produktów poniżej przedstawiamy najbardziej
typową i uniwersalną budowę.
Fot. Redmond

dy i energii elektrycznej. Spiralną grzałkę trzeba zalewać w całości – nie wolno
dopuścić, by podwyższała swoją temperaturę w powietrzu. W przeciwnym razie urządzenie szybko się zepsuje i wpłynie to też niekorzystnie na jakość gotowanej wody. Grzałka spiralna ze względu na swoje ułożenie w czajniku musi
być zalana co najmniej 0,5 l wody, a taka ilość nie zawsze jest użytkownikowi
potrzebna. Poza tym szybciej odkłada
się na niej kamień, co także ma wpływ
na użytkowanie czajnika. Aby zapobiec
osadzaniu się kamienia, grzałka pokrywana jest cienką warstwą złota, która
chroni ją przed zbyt twardą wodą i kamieniem kotłowym. Dużo bardziej praktycznym i co ważne oszczędnym rozwiązaniem jest płaski element grzejny. Jakie
są jego zalety? Przede wszystkim wymaga zagotowania mniejszej ilości wody – zazwyczaj wystarcza nawet 0,2 l.
Dużą zaletą jest także materiał wykonania grzałki. Wysokiej jakości stal nierdzewna o dokładnie wypolerowanej powierzchni jest odporna
na osadzanie się kamienia i ułatwia czyszczenie i konserwację.
To z kolei prowadzi do mniejszego zużycia energii i wydłuża czas
bezawaryjnego działania;
podstawa – jak już wspominaliśmy to właśnie w niej znajduje się element grzejny, ale nie
tylko. Mówiliśmy już o tym, ale
warto przypomnieć, że modele z funkcją regulacji temperatury mają często bardziej rozbudowaną
podstawę, a w której znajduje się panel
sterowania. To jaki ma ona kształt zależy już od wizji samych projektantów.
Ważną kwestią dotyczącą czajników
z płaskim elementem grzejnym jest to,
że mają one obrotową podstawę 360°.
Dzbanek mocuje się na cokole znajdującym się pośrodku podstawy. Umożliwia to odstawianie go w dowolnej pozycji i ułatwia obsługę urządzenia. Często stosowanym rozwiązaniem jest wyposażenie podstawy w miejsce do przechowywania przewodu. Albo wyposaża się urządzenie w system automatycznego zwijania przewodu (wtedy podstawa jest większa gdyż musi zmieścić przewód), albo w specjalne wypustki umożliwiające jego nawinięcie;
korpus – czyli dzbanka. To on jest najważniejszym elementem każdego czajnika, i to od niego zależy pojemność całego
urządzenia. A ta może być różna. Zazwyczaj waha się ona od 1 l do 2 l, chociaż na
rynku można znaleźć modele pozwalające
zagotować np. 0,9 l wody. Warto pamiętać, że modele o mniejszej pojemności należą do rodziny czajników turystycznych,

Regulacją temperatury
można sterować na kilka
sposobów, od panelu na
uchwycie po aplikację na
smartfona.
R

Fot. Eldom

Podział czajników ze względu na sposób
dozowania wody wymusza różnice
w budowie. Modele klasyczne generalnie
różnią się jedynie kształtem oraz rodzajem
podstawy. Bardziej zróżnicowane są
urządzenie z dozownikiem wody.

Fot. Russell Hobbs

Konstrukcja
i rozwiązania
w czajnikach
elektrycznych

CZAJNIKI

pokrywka – po pierwsze przyspiesza
gotowanie się wody, po drugie: chroni użytkownika przed wydobywaniem
się gorącej wody, po trzecie: zapobiega
odkładaniu się kurzu wewnątrz urządzenia. Typ pokrywki wpływa na sposób i łatwość obsługi. Generalnie można wyróżnić trzy rodzaje. Pierwszy i najprostszy to ten, który polega na jej mechanicznym podniesieniu. Pokrywka jest
otwierana/podnoszona ręcznie przez samego użytkownika. Bardziej popularne
i coraz częściej spotykane są modele mające funkcję automatycznego podniesienia. Pokrywka jest automatycznie podnoszona po naciśnięciu przycisku, który
najczęściej znajduje się w rączce urządzenia. Ostatnim typem (rzadko spotykanym) są pokrywki, które się przekręca.
W niektórych czajnikach pokrywka jest
na stałe zintegrowana z urządzeniem,
a wodę nalewa się za pomocą odpowiednio szerokiego dziobka;
wskaźnik poziomu wody – może być
on jedno- lub dwustronny. Pokazuje dopuszczalną minimalną i maksymalną ilość
wody, którą jednorazowo można zagotować. Standardowo poziom wody był
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Podstawa  – również i tutaj znajduje się w niej element grzewczy.
To na niej stawiany jest korpus z gotującą się wodą. Czajniki tego typu
zazwyczaj mają moc ok. 2200 W lub
3000 W i są wykonane z tworzywa
sztucznego lub stali nierdzewnej.
W wielu modelach w dolnej części podstawy znajdują się specjalne
k

wypustki, umożliwiające nawinięcie przewodu. Wśród czajników typu hot cup można znaleźć również
model (nie jest on dostępny na polskim rynku), który ma w podstawę
wbudowane coś na kształt stojaka.
To właśnie w nim znajduje się dozownik wody, a właściwy korpus czajnika jest niezależny i można go zdejmować z podstawy. Nie jest to jednak popularne rozwiązanie.
Tacka ociekowa – jest obowiązkowym
elementem modeli z dozownikiem wody.
Podobnie jak np. w ekspresach jej zadanie polega na „zbieraniu” resztek kapiącej wody. W wypadku czajników tego
typu woda wylewana jest za pomocą
specjalnej dyszy, nazywanej też dozownikiem. Po odstawieniu kubka resztki wody nadal skapują z dozownika. Aby uniknąć zalania podstawy i elementu grzejnego, montuje się właśnie tacki ociekowe, z których po wyjęciu można wylać
nadmiar wody. Tacki są bardzo przydatne również z innego względu. To właśnie na nich stawia się szklanki i filiżanki, które następnie napełniane są gorącą wodą. Co ważne, każdą tackę można wyjąć i umyć, co ułatwia utrzymanie
czajnika w dobrym stanie.
l

a

Dozownik/dysza do wody – to ten
element, który sprawia, że czajniki tego
typu są tak wyjątkowe. Dozownik zazwyczaj jest integralną częścią korpusu
i spełnia funkcję klasycznego dziobka.
Woda podgrzana w korpusie przepływa przez dyszę i trafia do podstawionej
filiżanki. Co ważne, może być dystrybuowana mechanicznie lub automatycznie.
W pierwszym wypadku woda wypływa
dopiero, gdy użytkownik naciśnie odpowiedni przycisk, w drugim jest nalewana
automatycznie po zagotowaniu. W obu
przypadkach użytkownik może przerwać ten proces.
Korpus – czyli właściwa część czajnika,
która wyglądem bardzo przypomina modele tradycyjne. Również w czajnikach hot
cup stosuje się wskaźnik poziomu wody,
wygodny uchwyt czy przycisk otwierania
pokrywki. Większość urządzeń ma dzbanek wykonany z tworzywa sztucznego,
który pozwala stale kontrolować poziom
wody. Co ważne, korpus może mieć różną pojemność. Zazwyczaj waha się ona
od 1,2 do 2 l. Warto wspomnieć jeszcze
o urządzeniach z zewnętrznym dozownikiem wody, które nazywane są czajnikami one cup, i które mają dużo mniejszą
pojemność – ok. 300 ml. Jak sama nam

a

CZAJNIKI

Regulacja temperatury

Przykładowe rozwiązania
stosowane w czajnikach
tradycyjnych

Fot. Concept

Wśród nich warto wymienić:

Możliwość regulacji temperatury pozwala na dostosowanie jej do
przyrządzanego napoju. Może być skokowa lub odmierzana z dokładnością co do 1 °C, zależy to od modelu czajnika.

Fot. Philips

Seria śniadaniowa

Czajnik może wchodzić w skład tzw. serii śniadaniowej
czyli drobnych sprzętów AGD o wspólnej linii stylistycznej, które
atrakcyjnie i spójnie zaprezentują się w kuchni.

I

p

14 nfo rodukt

funkcja cichego gotowania – czyli tzw.
tłumik. Jego zadanie polega na zmniejszeniu hałasu wytwarzanego przez gotującą się wodę. Co ważne, głośność
urządzenia zwiększa osad przeszkadzający działaniu czajnika. Specjalna powłoka na podstawie czajnika współpracuje z unikalnym pierścieniem rozpraszającym, aby rozbić bąble i ograniczyć hałas do nawet 75 proc.;
timer – to rozwiązanie stosowane w większości urządzeń AGD, w wypadku czajników elektrycznych jest dużą innowacją. Pozwala na takie zaprogramowanie go, by sam uruchamiał się o ustalonej godzinie;
lampka kontrolna – informuje o uruchomieniu urządzenia. Lampka włącza
się w momencie rozpoczęcia gotowania wody i wyłącza się po zagotowaniu.
Niektórzy producenci wyposażają czajniki we włącznik zintegrowany z lampka kontrolną, który określa się również
jako podświetlany włącznik;
sygnał dźwiękowy – informuje użytkownika o zakończeniu gotowania wody;
otwarta rączka – czyli rączka niepołączona z korpusem. Uchwyt czajnika elektrycznego musi być przede
wszystkim dobrze wyprofilowany
i nie może się nagrzewać. Dzięki temu użytkownik będzie mógł bez trudu przenosić urządzenie nawet przy

Zaliczamy do nich:

maksymalnym poziomie wody, nie
bojąc się przypadkowego wyśliźnięcia się go z dłoni;
sterowanie dotykowe – to wygoda i nowoczesne rozwiązanie w jednym. Podświetlane przyciski pozwalają na intuicyjną obsługę urządzenia
i ułatwiają jego czyszczenie. Co więcej,
dzięki podświetleniu dają również ciekawy efekt wizualny;
wyświetlacz – zazwyczaj występuje w czajnikach, w których dostępna jest funkcja regulacji temperatury. Wyświetlacz
pokazuje wtedy m.in. jej poziom;
automatycznie wyłączany panel
sterowania – jest jeszcze rzadkością
na naszym rynku. Podświetlany panel
sterowania wyłącza się automatycznie
po upływie np. 5 minut;
miejsce na nawinięcie przewodu –
dotyczy głównie modeli z płaską grzałką. Na dnie podstawy umieszczone są
specjalne wypustki, pozwalające na nawinięcie i schowanie przewodu;
wygodny uchwyt – zwykły uchwyt,
a tyle znaczy. Szczególną rolę odgrywa
wśród osób starszych lub chorych, którzy
mają problem z podniesieniem urządzenia kiedy jest pełny. Uchwyt nie powinien
wyślizgiwać się z rąk, a także powinien
być dopasowany do dłoni. Dobrze, aby
był zabezpieczony miękkim materiałem;
prosty w obsłudze włącznik  –
włączanie czajnika powinno być
jak najbardziej intuicyjne, nawet
po ciemku. Proste włączniki aktywuje się poprzez naciśnięcie w dół
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regulacja wielkości filiżanek – użytkownik może samodzielnie wybrać ilość
gotowanej wody. Zazwyczaj wielkość
filiżanek można regulować w zakresie
150–300 ml;
funkcja stop – pozwala na natychmiastowe przerwanie gotowania wody oraz
przerwanie jej dozowania. Po naciśnięciu przycisku woda zostaje bezpiecznie
przeniesiona z powrotem do czajnika;
uchwyt do przenoszenia korpusu
– umożliwia przenoszenie korpusu oraz
odpowiada za zablokowanie lub odblokowanie otworu wlewowego wody;
podświetlenie LED – umieszczone jest
za dozownikiem. Dzięki niemu w trakcie nalewania wody szklanka jest podświetlana;
wskaźnik poziomu wody  – informuje o poziomie wody za pomocą skali pokazującej litry, mililitry lub liczbę filiżanek;
przycisk otwierania pokrywki – działa podobnie jak w czajnikach tradycyjnych. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie pokrywki,
co z kolei ułatwia napełnienie urządzenia wodą.

Podświetlenie
w czajnikach

Oprócz lampek kontrolnych już dawno w czajnikach zaczęły pojawiać się różnego rodzaju
wskaźniki i podświetlenia. Co ważne, pełnią
one funkcję nie tylko estetyczną – są prostym
sposobem na zwiększenie komfortu obsługi
urządzeń. Obowiązkowym rozwiązaniem jest
wskaźnik poziomu wody. Jego rodzaj w dużej
mierze zależy od stylistyki urządzenia. Modele ceramiczne bądź utrzymane w stylistyce retro czy vintage często mają charakterystyczne okrągłe wskaźniki. W modelach

www.infoprodukt.pl

Panele sterowania
w czajnikach

W wypadku czajników coraz większą uwagę przywiązuje się do sposobu sterowania,
a co za tym idzie i zastosowanych rozwiązań. Modele z regulacją temperatury czy
kolorowymi pierścieniami wymagają funkcji zwiększających wygodę i prostotę obsługi. Najprostszym i najczęściej spotykanym
sposobem „komunikacji” czajnika z użytkownikiem jest sygnał dźwiękowy. To właśnie on informuje go zakończonym gotowaniu wody. Praktycznie standardem są także
lampki kontrolne, które można spotkać nawet w najtańszych modelach. Informują one
o uruchomieniu urządzenia. Lampka włącza
się w momencie rozpoczęcia gotowania wody i wyłącza się po zagotowaniu. Niektórzy

Fot. Redmond

Przykładowe rozwiązania
w czajnikach
z dozownikiem wody
Fot. Concept

Fot. Concept

Jest standardem w modelach z płaskim elementem grzejnym. Pozwala na umieszczenie czajnika w dowolny sposób. Element łączący
podstawę z czajnikiem znajduje się wtedy na środku podstawy.

wystającego przycisku – w zaawansowanych modelach, podświetla się
on na różne kolory/

Aplikacja na smartfona

Z czajnikiem smartfon łączy się bezprzewodowo. Przy pomocy
aplikacji użytkownik może precyzyjnie sterować temperaturą wody z poziomu telefonu.

Podświetlenie

Wnętrze czajnika jest podświetlane, np. na niebiesko, co informuje o pracy urządzenia. Kolor może się zmieniać i być dobrany
również do aktualnego stanu urządzenia czy temperatury wody.

Fot. Gorenje

Nienagrzewająca się obudowa to cecha czajnika pożądana zwłaszcza
w domach w których znajdują się małe dzieci.

wzorowanych na klasycznych czajnikach z gwizdkiem bardzo często stosuje się wskaźniki będące jedynie dodatkiem – umieszczone w mało widocznym miejscu pełnią funkcję użytkową, a nie estetyczną.
Jakie wyróżniamy rodzaje wskaźników? Najprościej rzecz ujmując, rozróżniamy jedno lub dwustronne. Obowiązkowo wyposażone są w podziałkę informującą o ilości wody. To właśnie skala informuje o ilości litrów, mililitrów czy liczbie filiżanek. Oczywiście, kwestia ta w podobny sposób jest rozwiązana w czajnikach szklanych, które także mają podziałkę. Wskaźnik może mieć postać mniejszego
lub większego paska z tworzywa sztucznego, który umożliwia zobaczenie ilości wody.
W tym miejscu warto wspomnieć o urządzeniach wyposażonych w tzw. strefę szybkiego gotowania. Na czym polega ta funkcja?
Wewnątrz czajnika znajdują się tzw. strefy
szybkiego gotowania. Wskazują one objętość dla jednej, dwóch lub trzech filiżanek,
dzięki czemu można ugotować dokładnie
potrzebną ilość wody. Wskaźnik poziomu
wody najczęściej jest też podświetlany. Podświetlenie może być jedno- lub kilkukolorowe. W ostatnim wypadku barwa zmienia
się razem ze wzrastającą temperaturą wody od niebieskiej po np. ciemnoczerwoną.
Nowością są modele mające pierścienie
świetlne informujące o wysokości temperatury wody. W czajnikach podświetlana może być także podstawa, która spełnia funkcję lampki kontrolnej. Świecąca na niebiesko obwódka w podstawie czajnika informuje o włączeniu urządzenia oraz daje dodatkowy efekt wizualny. W urządzeniach
wykonanych ze szkła bardzo często możemy spotkać się z podświetlanym wnętrzem.
Najczęściej woda podświetlana jest na niebiesko, chociaż coraz popularniejsze są różnokolorowe podświetlenia. Duża zaletą tego rozwiązania jest ciekawy, oryginalny i nowoczesny efekt wizualny.

Sterowanie dotykowe

Fot. Bosch

zwa wskazuje, pozwalają jednorazowo przygotować jedną dużą filiżankę wrzątku.
Pokrywka  – wyposażona jest w przycisk otwierania. Tak naprawdę służy głównie
do uzupełniania wody w czajniku. W modelach typu one cup
standardową pokrywkę zastępuje niewielki otwór wlewowy,
który jest „ukryty” pod ruchomym
uchwytem. Jego podniesienie powoduje uchylenie klapy, opuszczenie – zamknięcie.
Regulator ilości wody – to jedno z najważniejszych rozwiązań. Regulator najczęściej znajduje się w części łączącej korpus z dozownikiem i pozwala na zagotowanie takiej ilości wody, jakiej w danej chwili potrzebuje użytkownik. Nawet jeśli czajnik jest pełny wody, urządzenie zagotuje tylko określoną jej ilość.
Fot. Xiaomi

Obrotowa podstawa

Fot. Bosch

CZAJNIKI

Podświetlane przyciski dotykowe pozwalają na intuicyjną obsługę urządzenia i ułatwiają jego czyszczenie. Co więcej, dzięki podświetleniu dają również ciekawy efekt wizualny.
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Fot. Breville
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Fot. Russell Hobbs

Fot. Concept

Fot. Philips

Fot. Amica

lutny standard, bez którego czajnik elektryczny
nie jest prawdziwym czajnikiem. Po zagotowaniu
wody urządzenie automatycznie wyłącza się;

producenci wyposażają czajniki we włącznik zintegrowany z lampką kontrolną, który określa się również jako podświetlany
włącznik. W tej kwestii największe możliwości dają wspomniane już produkty z możliwością regulacji temperatury. Funkcja ta sama z siebie wymusiła na producentach sięgnięcie po nowe, bardziej zaawansowane
rozwiązania techniczne. W urządzeniach tego typu panel znajduje się albo w podstawie, albo w uchwycie. już wspominaliśmy,
zmiana temperatury odbywa się przez naciskanie przycisków „+” i „–” lub przycisków
opisanych określoną temperaturą lub rodzajem napoju. Podświetlane przyciski pozwalają na intuicyjną obsługę urządzenia i ułatwiają jego czyszczenie. Co więcej, dzięki
podświetleniu dają również ciekawy efekt
wizualny. Ciekawą propozycją są czajniki
mające w pełni elektroniczny panel sterowania umieszczony w uchwycie. Pozwala
on nie tylko ustawić wybraną temperaturę wody, ale też kontrolować poziom wody oraz programować czas automatycznego włączenia czajnika o wybranej porze.
Co więcej, osobny przycisk na panelu sterowania pozwala ręcznie włączyć i wyłączyć czajnik. Elektroniczny wyświetlacz dodatkowo pokazuje aktualną godzinę, temperaturę wody, a także tryb programu automatycznego włączenia. Wbudowane czujniki umożliwiają kontrolę poziomu wody – jej
ilość jest pojawia się na wyświetlaczu w postaci informacji graficznej. W niektórych modelach w uchwycie znajduje się akumulator
pozwalający zapamiętać wprowadzone pa-
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Poszukując w czajnikach
różnych funkcji
pamiętajmy także
o wzornictwie i ergonomii.
Sprzęt powinien być nie
tylko ozdobą kuchni ale
i oferować komfortową
obsługę.
rametry programów nawet wtedy, gdy czajnik nie stoi na podstawie. Przed pierwszym
użyciem należy ładować urządzenie minimum, 12 godzin. Po naładowaniu należy
zresetować elektronikę czajnika, co tłumaczy szczegółowo instrukcja obsługi – należy dwukrotnie zagotować wodę i wylać ją,
by czajnik nadawał się do użytku. Trzeba
zaznaczyć, że modele z tego typu rozwiązaniami należą do najwyższej półki, także
cenowej, i mogą kosztować nawet powyżej 2 tys. zł. Warte uwagi są także czajniki
wyposażone w automatycznie wyłączany
panel sterowania – warto zaznaczyć, że są
one rzadkością na naszym rynku. Dzięki tej
funkcji panel sterowania wyłącza się automatycznie po upływie np. 5 minut. Aby urządzenie zaczęło pracować w normalnym trybie, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.

Bezpieczeństwo

Rozwiązania funkcjonalno-techniczne dotyczą nie tylko komfortu użytkowania czy
łatwości obsługi. Mają również zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo i zapobiegać
przypadkowym awariom sprzętu. Najważniejsze rozwiązania to:
automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody – jest już we wszystkich
modelach dostępnych na rynku. To abso-

automatyczny wyłącznik w wypadku braku wody – włączenie czajnika, w którym nie ma wody, to jedno z najczęstszych przewinień użytkowników. Dzięki
tej funkcji urządzenie zostanie automatycznie wyłączone w wypadku zbyt małej ilości wody lub jej całkowitego braku;
automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy – to rozwiązanie, które ma większość modeli dostępnych na
polskim rynku;
pokrywka z dodatkową blokadą –
jest to zdejmowana pokrywka ze specjalną blokadą, która ułatwia napełnianie urządzenia wodą i zabezpiecza przed
jej rozlaniem w wypadku przewrócenia
się czajnika;
automatyczne zatrzymanie pary –
lub inaczej funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia w wypadku otwarcia pokrywy. W razie przypadkowego
otwarcia pokrywy w trakcie gotowania wody czajnik zostanie automatycznie wyłączony;
nienagrzewająca się obudowa – chroni użytkownika przed bolesnymi skutkami dotknięcia czajnika w trakcie jego pracy. Specjalna warstwa izolacyjna sprawia,
że mimo nagrzewania się wody do wysokich temperatur obudowa urządzenia
nadal pozostaje chłodna;
gumowe elementy – najczęściej są
umieszczane na rączce i w podstawie.
Gwarantują jej stabilność i zapobiegają ześlizgnięciu się czajnika z blatu lub wyślizgnięciu z ręki użytkownika.

Przydatne rozwiązanie
– regulacja temperatury

Zaledwie kilka lat temu na polskim rynku
pojawiły się czajniki wyposażone w tzw. regulację temperatury. Rozwiązanie to nadal
spotykamy głównie w urządzeniach z górnej półki – także cenowej. To właśnie dzięki niemu podgrzewają one wodę do wy-

branej temperatury, która jest odpowiednia dla konkretnego rodzaju napoju. Wiadomo, że w tym względzie inne wymagania ma herbata biała, zielona, a inne czarna. Dlatego też tego typu rozwiązanie jest
dużym ułatwieniem dla użytkowników, którzy są miłośnikami herbaty i każdą z nich
chcieliby właściwie przygotować. W zależności od modelu mówimy o różnym zakresie temperatury oraz o różnym sposobie jej
ustawiania – wszystko zależy od tego, jak
kwestię tę rozwiązują konkretni producenci. Zazwyczaj proponują oni regulację kilkustopniową (od czterech do sześciu stopni).
Użytkownik może podgrzać wodę np. do
60, 70, 80 czy 95 °C. W czajnikach wyróżniamy kilka sposobów na zmianę temperatury wody. Najczęściej stosuje się przyciski
oznaczające konkretna temperaturę. Ciekawym rozwiązaniem, jest panel, na którym
każdy przycisk przyporządkowany jest konkretnemu rodzajowi napoju. Naciśnięcie jednego z nich powoduje automatyczne wybranie odpowiedniej temperatury wody, np. 40,
80, 90 lub 100 °C. Dzięki temu użytkownik
sam nie musi ustawiać temperatury, co ułatwia przygotowanie herbaty, kawy rozpuszczalnej, zupy czy makaronu. Do wyboru są
następujące opcje: czarna herbata, zielona
herbata, herbata ziołowa/owocowa, kawa
rozpuszczalna i przycisk ustawienie temperatury 40 °C. W niektórych urządzeniach możemy spotkać się z płynną regulacją, dzięki
której wysokość temperatury ustawia się za
pomocą przycisków „+” i „–”. Nową propozycją są czajniki wyposażone w tzw. pierścienie świetlne, przyporządkowane określonej
temperaturze. Na czym polega to rozwiązanie? Pierścień świetlny (stanu) umieszczony
jest w podstawie urządzenia. Zmienia on kolor w zależności od tego, jak ciepła jest woda. Dzięki temu wiadomo, kiedy osiągnie
ona właściwą temperaturę. Pierścień zmienia też kolor podczas ochładzania. Lampka
stanu będzie migać, aż woda osiągnie żądaną temperaturę, a następnie będzie świecić
światłem ciągłym. Kolor światła lampki stanu będzie się zmieniać zależnie od temperatury wody w czajniku. Kiedy wybrana temperatura zostanie osiągnięta, lampka zgaśnie. Ważną funkcją jest także podtrzymanie temperatury. Aby utrzymać przez np. 30
minut ustawioną temperaturę wody, można użyć właśnie tej funkcji. Aby ją aktywować, trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk
po naciśnięciu żądanego przycisku wstępnego ustawienia. Gdy woda osiągnie ustawioną temperaturę, specjalna kontrolka będzie informować o uruchomieniu funkcji. Aby
ją wyłączyć, wystarczy ponownie nacisnąć
przycisk jej wyboru lub po prostu zdjąć czajnik z podstawy. Działanie trybu utrzymywania ciepła trwa np. 30 minut. Po upływie tego czasu rozlega się np. sygnał dźwiękowy
i czajnik wyłącza się samoczynnie.
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CZAJNIKI

Aby zapewnić lepsze działanie czajnika,
zalecane jest odkamienianie urządzenia
średnio co trzy miesiące (jeśli woda jest
bardzo twarda, warto to robić raz na miesiąc lub częściej). Sama czynność jest bardzo prosta i nie wymaga od użytkownika zbyt wiele. Wystarczy napełnić czajnik
wodą z dodatkiem odkamieniacza, zgodnie z instrukcją danego preparatu. Pamiętajmy, aby stosować sprawdzone, dobre
środki renomowanych marek. Nie powinno się włączać urządzenia, aby podgrzać
roztwór, ponieważ może wytworzyć się
piana, która może wydostać się nagle
z urządzenia. Bezpieczniej więc najpierw
nagrzać wodę i zostawić specyfik na kilka godzin (lub kilka minut w zależności od jego rodzaju), po czym przepłukać
czajnik czystą wodą. W razie konieczności można zagotować czystą wodę i wy-

o niej mówić. Zanieczyszczenia w niej zawarte to główny powód, dla którego sięgamy po filtry – mają nam one zapewnić
wodę pozbawioną szkodliwych składników, które wpływają niekorzystnie także
na jej smak, zapach czy barwę. Filtrowanie
zmniejsza twardość wody, co wpływa na
zmniejszenie ilości kamienia kotłowego,
który z czasem osadza się m.in. w czajnikach, ekspresach, żelazkach czy pralkach.
To także najprostszy i najskuteczniejszy
sposób na przedłużenie trwałości urządzeń AGD, które są narażone na szkodliwe działanie zbyt dużego stężenia m.in.
magnezu i wapnia. Stąd na rynku tyle rozwiązań, które chronią nasze zdrowie przed
tymi substancjami. Oprócz dzbanków czy
butelek filtrujących, w ofercie producentów znaleźć można także czajniki z filtrami. Przykładami takich modeli są Clarity czy Purity marki Russell Hobbs, w których zastosowano filtry niemieckiej marki
Brita z 50-letnim doświadczeniem w tym
segmencie. Wbudowane filtry Maxtra redukują ilość kamienia i chloru, a także
wchłaniają jakiekolwiek cząstki miedzi
i ołowiu, które mogą pojawić się w wodzie kranowej. Wybrane urządzenia oferują nawet elektroniczne przypomnienie
o wymianie wkładu filtrującego.

Konserwuj czajnik
ze stali i szkła

Producenci rekomendują także używanie specjalnych środków do pielęgnacji
stali szlachetnej. Po wyczyszczeniu takiego urządzenia można nanieść preparat do
stali i wetrzeć w obudowę i podstawę czajnika. Wpływa to na dłuższą trwałość i blask
stali. Na rynku dostępne są także specjalistyczne preparaty do czyszczenia i konserwacji szkła, które ma kontakt z żywnością.
Z oczywistych względów na aspekt ten należy zwrócić szczególną uwagę.

Jakość wody

Popularna „kranówka”, choć spełnia rygorystyczne normy, nie zawsze jest tak przezroczysta i tak pachnąca, jak zwykło się

Czajnika używamy codziennie. I to kilka razy.
Parzymy w nim wodę na herbatę, do zalania
ziół czy kawę. Warto więc dbać szczególnie
o jego czystość.

Należy pamiętać, aby przed czyszczeniem
zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
Względy bezpieczeństwa są podstawą
każdego kontaktu z urządzeniem. Aby zachować blask obudowy, niezależnie od
tego, czy czajnik jest wykonany z tworzywa sztucznego, szkła czy stali szlachetnej, najlepiej wykorzystać do tego
miękką, wilgotną ściereczkę. Kolistymi
ruchami należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia, a jeśli zabrudzenia
są zbyt silne – można zwilżyć ściereczkę
delikatnym detergentem. Producenci zalecają także, aby od czasu do czasu przepłukać samo wnętrze czystą wodą. Należy jednak uważać na włącznik, aby nie
dostała się tam woda. Bardzo istotne jest
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Uwaga! Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać obudowy, wtyczki ani
przewodu w wodzie.

Filtr oraz podstawa
czajnika

Czyszcząc czajnik koniecznie należy pamiętać o filtrze antyosadowym. Prace warto wspomóc skutecznymi środkami czyszczącymi.

Fot. Philips

Należy dbać także o takie dodatkowe elementy czajnika, np. filtr siatkowy czy podstawę. Ten pierwszy warto często czyścić, ponieważ m.in. na nim osiada kamień wytworzony przez grzałkę. Należy
chwycić go i delikatnie wyciągnąć z mocowań (o ile jest taka możliwość), uważając, aby ich nie połamać, ani nie rozerwać
siateczki. Konserwacja tego elementu polega jedynie na opłukaniu go pod bieżącą wodą i zamontowaniu z powrotem na
miejscu, chyba że filtr jest bardzo brudny
od kamienia, wtedy można zamoczyć go

Fot. Concept

Ważny pierwszy krok

dokładne umycie uchwytu – tam zabrudzenia są najsilniejsze.

Fot. Webber

U

rządzenia mające kontakt
z wodą powinny być szczególnie dokładnie i stale czyszczone i konserwowane. Inaczej mogą stać się siedliskiem bakterii,
działać nieskutecznie, wolno i do tego
pobierać dużo energii. Zachowanie czystego wnętrza i powierzchni urządzenia to zaledwie jeden, ale jakże kluczowy obowiązek każdego użytkownika.

R
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Skład mieszanki i etapy filtracji
to podstawa skutecznego oczyszczania wody – zasada ta dotyczy
nie tylko dzbanków, ale także filtrów podzlewozmywakowych czy
odwróconej osmozy. Duże znaczenie ma również to, ile stopni ma proces filtracji. Jeśli chodzi
o skład mieszanek, producenci stosują podobne rozwiązania. Obowiązkowo korzystają z węgla aktywowanego i żywicy jonowowymiennej, które odpowiadają za
absorpcję zanieczyszczeń organicznych (węgiel), usunięcie chloru oraz
usuwanie twardości węglowej czy wiązanie ołowiu i innych metali ciężkich (żywica)
– to podstawa całego procesu. Woda najczęściej zanieczyszczana jest przez metale ciężkie, pestycydy i zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Skład mieszanek
filtrujących ma określone zadania – to, co
znajduje się we wnętrzu filtra, ma redukować ilość określonych pierwiastków. Dlatego też tak ważna jest wiedza na temat
tego, co filtr zawiera i jakie spełnia funkcje.
Duże znaczenie dla skuteczności filtracji ma
to, jaką ilość wody można oczyścić – oczywiście, wszystko zależy od typu filtra, parametrów wody i jego możliwości. Inaczej
k

będzie to wyglądało w wypadku modeli dzbankowych, a inaczej nakranowych. Pamiętajmy,
że między poszczególnymi modelami w danej kategorii także
występują różnice w wydajności. Drugą ważną kwestią jest
konieczność systematycznej wymiany filtrów. To właśnie od tego w dużej mierze zależy to, czy
będzie on należycie pracował i czy w ogóle możemy mówić o filtracji. Filtr, który nie
jest systematycznie wymieniany (oczywiście, o szczegółach informują producenci),
w żaden sposób nie spełni swojej funkcji,
może jedynie zaszkodzić.
l
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Fot. Eldom

Czyszczenie
i konserwacja
urządzeń

Fot. Russell Hobbs

Odkamienianie dla
optymalnego działania

lać ją, ewentualnie powtarzać tę czynność
aż do usunięcia z wnętrza zapachu odkamienianiacza. Oprócz specjalnych preparatów można skorzystać z domowych
sposobów, m.in. używając octu lub sody.
Ale zaznaczamy, iż jest to metoda doraźna
i wiąże się z nieprzyjemnym zapachem,
który trudno usunąć z wnętrza czajnika.

Fot. Dafi

w detergencie. Warto także zadbać o płytkę podstawy, na której stawiany jest czajnik. W niemal każdym wypadku zaleca się
go przetrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć.

Fot. Aquaphor

CZAJNIKI

Wyposażone w wymienne wkłady dzbanki filtrujące pozwalają łatwo i szybko poprawić jakość wody
używanej do przygotowania herbaty czy kawy.
m

a

1/2

2/2

TOP MODELE

TOP MODELE

Czajniki
z regulacją
temperatury

powyżej 260 zł
powyżej 5000zł

Marka
Model
Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Liczba stopni regulacji temperatury
Zakres regulacji temperatury [°C]
Materiał wykonania

Strona www

TWK7203

RK-3182

MCZ-57

HD9326/20

M170S-E

21040-70

TW86104P

1850-2200
1.7
7
70-100
stal nierdzewna

2000-2400
1.7
10
50-100
stal nierdzewna

1850-2200
1.7
10
10-100
stal nierdzewna

1850-2200
1.7
4
80-100
stal nierdzewna

2000-2400
1.7
6
40-100
stal nierdzewna + tworzywo sztuczne

2400
1.7
bd
60-100
stal nierdzewna

2000-2400
1.5
4
70-100
stal nierdzewna

www.bosch-home.pl

www.my-concept.pl

www.mpm.pl

www.philips.pl

www.redmond.company/pl/

pl.russellhobbs.com

www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

TWK7101

HD9355/90

HD9352/60

1850-2200
1.7
+
+
+

1740-2060
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

www.bosch-home.pl

www.philips.pl

www.philips.pl

24402-70

24280-70

21670-70

2300
1.5
+
+

2400
1.7
+
+
+

2400
1.7
+
+
+

pl.russellhobbs.com

pl.russellhobbs.com

pl.russellhobbs.com

Czajniki

Czajniki

z regulacją
temperatury

ze stali nierdzewnej

160-260 zł

powyżej 200 zł

powyżej 5000zł

Marka
Model
Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Liczba stopni regulacji temperatury
Zakres regulacji temperatury [°C]
Materiał wykonania

Strona www

Marka
K17TRE

MCZ-63

21150-70

2200
1.7
6
40-100
stal nierdzewna

1850-2200
1.7
10
10-100
stal nierdzewna

2200
1.7
bd
25-100
tworzywo sztuczne

www.gorenje.pl

www.mpm.pl

pl.russellhobbs.com

Model
Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Strona www

Czajniki

Czajniki

z regulacją
temperatury

ze stali nierdzewnej

100-160 zł

powyżej 200 zł

powyżej 5000zł

Marka
Model
Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Liczba stopni regulacji temperatury
Zakres regulacji temperatury [°C]
Materiał wykonania

Strona www
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Marka
AD 1247

CR 1253

C500

Model

2200
1.7
bd
55-100
szkło

1850-2200
1.7
5
60-100
stal nierdzewna

2000
1.7
5
50-100
szkło

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

www.adler.com.pl

www.adler.com.pl

www.eldom.eu

nr 08, sierpień 2018

Strona www
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TOP MODELE

TOP MODELE

Czajniki
ze stali nierdzewnej

140-200 zł
powyżej 5000zł

Marka
Model
Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Strona www

TWK7808

RK-3151

CS8K

K15DWE

MCZ-56

HD9351/91

RK-M142-E

1850-2200
1.7
+
+
+

1850-2100
1.7
+
+
+

1600
1.2
+
+
+

2200
1.5
+
+
+

1850-2100
1.7
+
+
-

1850-2200
1.7
+
+
+

2000-2400
1.5
+
+
+

www.bosch-home.pl

www.my-concept.pl

www.eldom.eu

www.gorenje.pl

www.mpm.pl

www.philips.pl

www.redmond.company/pl/

Czajniki
ze stali nierdzewnej

100-140 zł
powyżej 5000zł

Marka
Model

KF4031

KF5011

KFT5021

GCS-120

HD9350/91

ZCK1274A

ZCK1275X

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

1850-2200
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

2000
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

www.amica.pl

www.amica.pl

www.amica.pl

www.gotie.eu

www.philips.pl

www.zelmer.pl

www.zelmer.pl

TWK7901

VKJ944X

K17CLI

1850-2200
1.7
+
+
+

2400
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

www.bosch-home.pl

www.breville-polska.pl

www.gorenje.pl

Strona www

Czajniki

Czajniki

ze stali nierdzewnej

z tworzywa sztucznego

poniżej 100 zł

powyżej 180 zł

powyżej 5000zł

Marka
Model
Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Strona www

I

p
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Marka
AD 1223

CR 1252v

CS15

Model

2000
1.7
+
+
+

2200
1.8
+
+
+

2000
1.7
+
+
+

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

www.adler.com.pl

www.adler.com.pl

www.eldom.eu
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www.infoprodukt.pl

Infoprodukt
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TOP MODELE

TOP MODELE

Czajniki
z tworzywa sztucznego

120-180 zł
powyżej 5000zł

Marka
Model

TWK6A013

TWK7506

HD4649/00

22591-70

SC-EK21S08

TW3A0107

KO260830

2000-2400
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

2400
1.7
+
+
+

2400
1.7
+
+
+

2150
1.7
+
+
+

2000-2400
1.7
+
+
+

1800-2150
1.7
+
+
+

www.bosch-home.pl

www.bosch-home.pl

www.philips.pl

pl.russellhobbs.com

www.scarlettagd.pl

www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

www.tefal.pl

Model

KOT2013

CR 1269b

RK-2350

C245SC

HD9334/11

21272-70

25070-70

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

1850-2200
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

2000
1.7
+
+
+

2200
1.5
+
+
+

2400
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

www.amica.pl

www.adler.com.pl

www.my-concept.pl

www.eldom.eu

www.philips.pl

pl.russellhobbs.com

pl.russellhobbs.com

Model

KO2011

C240SB

MS 1261

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

1850-2200
1.7
+
+
+

2000
1.8
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

MCZ-66

MCZ-67

ZCK0279W

ZCK0274L

1850-2200
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

www.amica.pl

www.eldom.eu

www.adler.com.pl

www.mpm.pl

www.mpm.pl

www.zelmer.pl

www.zelmer.pl

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Strona www

Czajniki
z tworzywa sztucznego

100-120 zł
powyżej 5000zł

Marka

Strona www

Czajniki
z tworzywa sztucznego

poniżej 100 zł
powyżej 5000zł

Marka

Strona www

I

p
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www.infoprodukt.pl

Infoprodukt
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TOP MODELE

Czajniki
szklane
powyżej 250 zł
powyżej 5000zł

Marka
Model

TWK70A03

RK-G127-E

23830-70

2000-2400
1.7
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

www.bosch-home.pl

www.redmond.company/pl/

pl.russellhobbs.com

Model

RK-4030

K17GWE

20760-57

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

1850-2200
1.7
+
+
+

2200
1.7
+
+
+

2200
1+0.5
+
+
+

www.my-concept.pl

www.gorenje.pl

pl.russellhobbs.com

Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Strona www

Czajniki
Okapy
szklane
100-250 zł
powyżej 5000zł

Marka

Strona www

Czajniki
szklane

Osobisty blender SA-FP2002I

poniżej 100 zł

Żyj zdrowo
i wygodnie

powyżej 5000zł

Marka
Model
Moc urządzenia [W]
Pojemność czajnika [l]
Wskaźnik poziomu wody
Lampki kontrolne/podświetlenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Strona www

I

p
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CR 1239

C400C

MCZ-78

2000
1.7
+
+
+

2000
1.5
+
+
+

1850-2200
1.7
+
+
-

www.adler.com.pl

www.eldom.eu

www.mpm.pl

nr 08, sierpień 2018

www.sharphomeappliances.com

Osobisty blender SHARP SA-FP2002I to idealne rozwiązanie
dla osób ceniących zdrowie i aktywny wypoczynek.
Urządzenie pozwoli Ci serwować śniadania i przekąski zgodnie
z indywidualnymi upodobaniami domowników. Blender
wydobędzie wszystkie cenne minerały i witaminy, dokładnie
rozbijając pełne błonnika warzywa i owoce, przez co posiłki będą
bogatsze w składniki odżywcze. Dzięki niemu w szybki i prosty
sposób przygotujesz koktajl proteinowy, który wypijesz w drodze
do pracy lub szkoły. Zaprojektowano go tak, aby mieścił się
w uchwycie przy rowerze treningowym i w samochodzie.

Wysokoobrotowy
blender próżniowy

Koktajle w 1 minutę,
świeże przez cały dzień

Avance Collection

Zwykłe blendowanie

Wysokoobrotowe
blendowanie
próżniowe

Nowość

Gładsza konsystencja
• Technologia próżniowa wysysa tlen z dzbanka przed rozpoczęciem
miksowania. Koktajle są bardziej jednolite oraz mają mniej piany.
• Silnik o mocy 1400 W i prędkości 35 000 obr./min dla wysokoobrotowego
blendowania nawet najtwardszych składników jak lód, pestki i nasiona.

Świeże przez cały dzień
• Po wyssaniu powietrza koktajl możesz trzymać w lodówce i pozostaje
świeży nawet przez cały dzień.
• Smaczny i zdrowy tak jak zaraz po przyrządzeniu, zachowuje do 3x więcej
witaminy C.*
* w porównaniu do zwykłego blendera

Wysokoobrotowy blender
próżniowy Philips

