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Az üzletekben az év minden időszakában hatalmas a választék vízforralókból. A választás azonban
mindig nehéz: az olcsót készülékeket, vagy a tartós minőséget keressük inkább?

Az alacsony áron elérhető készülékek azonban nem minden esetben ideálisak, akár a rosszabb
minőség, a gyenge szervizháttér, vagy a nem a használati célnak megfelelően kiválasztott típus
miatt. Teakészítéshez például külön erre a célra fejlesztett terméket érdemes vásárolni. A rossz
döntésre a vásárlók többsége sajnos csak utólag jön rá, éppen ezért a Sencor összegyűjtötte a
legfontosabb tippeket a megfelelő vízforraló kiválasztásához.
„Ma már szinte minden háztartásban van legalább egy vízforraló Magyarországon. A termék
népszerűsége abban rejlik, hogy rendkívül gyorsan képes 0,5-2,5 liter vizet felmelegíteni akár 90,
vagy 100 Celsius fokos hőmérsékletre” – jegyezte meg Lucza András, a Sencor termékmenedzsere.
Ez ugyanakkor hatalmas kihívásokat is támaszt a készülékekkel szemben, melynek nem minden
termék tud megfelelni. Az ideális vízforraló alapfelszereltsége a szivárgás elleni védelem és
elektromosság szempontjából biztonságos talp. Emellett az a minimum, hogy az oldalán jól láthatóan
fel van tüntetve egy, a víz mennyiségére vonatkozó mérték.
1955 óra forralhatunk könnyedén vizet
A ma ismert vízforralót, mely már érzékelte, ha felforrt a víz és magától kikapcsolt, még 1955-ben
vezették be. Az akkori készülékeken még látható helyen volt ez az alkatrész, ami működtette azt, így,
ha az eltört, könnyedén ki lehetett cserélni. Ma már ez az elem rejtve van, ezért ha az elromlik, az
egész gépet ki kell cserélni. További hátrány, hogy a legtöbb, piacon kapható készülék többségében a
kancsó alján van a fűtőszál, melyen a mindennapi használat során nagyon gyorsan lerakódhat a vízkő.
A tulajdonosok többsége ugyanakkor elfelejt gondot fordítani a vízkőtelenítésre, ezért a legtöbb
készülék 1-2 év után már köszönő viszonyban sincs újkori állapotával.
Az üvegkancsó tartósabb és mutatósabb is
A Sencor éppen ezért azt javasolja, hogy aki csak teheti, inkább üvegből gyártott kancsóval ellátott
vízforralót vásároljon, mert ezekben nagyon kicsi a vízkő lerakódásának esélye. Ilyen például a Sencor
SWK 1580BK készülék, mely rejtett fűtőspirállal ellátott rozsdamentes nemesacél fűtőtalppal
rendelkezik, emellett olyan kivehető és mosható szűrője van, mely meggátolja a szennyeződések és
lerakódások felfogását. „A rendszeres teafogyasztók figyelmébe ajánljuk továbbá azokat a
készülékeket, melyek előre megadható hőmérsékletre melegítik fel a vizet, hiszen az eltérő teafajták
eltérő forrázási hőfokokat követelnek meg” – tette hozzá a Sencor termékmenedzsere.

A Sencor SWK 1280SS intelligens vízforraló ötféle hőmérséklettel rendelkezik, emellett a készüléket
automatikus hőmérsékleten tartással látták el a különféle teák ízének és aromájának megőrzéséhez.
A kivehető és tisztítható teaszűrővel szerelt készülék továbbá olyan háromszoros biztonság
védelemmel rendelkezik, amely meggátolja a túlmelegedés elleni védelmet, a víz nélküli
bekapcsolást, valamint automatikusan kikapcsol a talpról való levétel után.
A minőség mellett a desingról sem kell lemondani
A Sencor olyan vízforralókat is kínál, amelyek dizájnban is a teafőzőkre emlékeztetnek, így
hozzájárulva a maximális teázási élményhez. Emellett színesen világító, kisméretű valamint színes
termékek közül is válogathat a vásárló. „A hagyományosnál jobb anyagokból és megfelelő
tulajdonságokkal rendelkező vízforralók nem igényelnek jelentős anyagi ráfordítást. Ennek ellenére
viszont hosszú éveken át nyújthatnak megbízható működést, így megkímélve a háztartás
pénztárcáját a 1-2 évente történő kényszerű vásárlásoktól” – hívta fel a figyelmet Lucza András.
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