Sunningdale
Opti-Virtual®
Sunningdale to klasyczny, ponadczasowy kominek wolnostojący, który swoim wzornictwem
przypomina tradycyjny piecyk żeliwny. Detale obudowy, szczególnie szklane, otwierane drzwiczki,
dodają mu jeszcze więcej realizmu. Model ten świetnie współgra z wieloma aranżacjami wnętrz,
a dzięki niewielkim rozmiarom, doskonale wkomponowuje się nawet w najmniejszą przestrzeń.
Za sprawą opatentowanej technologii Opti-V®, kominek tworzy obraz doskonałej iluzji ognia, z
tryskającymi iskrami oraz odgłosem trzaskającego w płomieniach drewna. Temperaturą grzania
można łatwo sterować za pomocą dołączonego pilota.
USP’s
Wygląd autentycznego, żeliwnego piecyka z metalową obudową
Możliwość regulowania efektów dźwiękowych
Otwierane, szklane drzwiczki
Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury

•
•
•
•

Numer katalogowy: 207784 I Kod EAN: 5011139207784 l Optimyst®
Zastrzeżenie
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być
fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec
zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników
opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.
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Sunningdale

Ogólna specyfikacja

Wymiary produktu

Szczegółowa specyfikacja

Pobór energii

Zasilanie

Informacje dodatkowe

Efekt płomieni

Opti-Virtual®

Numer katalogowy

207784

Kod EAN

5011139207784

Model

Kominek wolnostojący

Widok na palenisko

1-stronny

Kolor

Czarny

Dekoracja paleniska

Płonące polana

Wymiary paleniska (szer. x wys.)

45 x 30 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)

63,2 x 65,7 x 44 cm

Funkcja grzewcza

Tak

Termostat

Tak

Pilot zdalnego sterowania

Tak

Dodatkowe sterowanie manualne

-

Podświetlenie

Ekran LED

Efekty dźwiękowe

Tak

Efekty kolorystyczne

-

Grzanie, moc w trybie 1

1000W

Grzanie, moc w trybie 2

2000W

Zużycie energii przez efekty optyczne

40W

Maks. zużycie energii

2000W

Napięcie / częstotliwość

230V/50Hz

Masa produktu

30 kg

Długość kabla zasilającego

1,5 m

Gwarancja

2 lata

Zastrzeżenie
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione.
Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych
w niniejszej publikacji.

