Toluca de Luxe
Optiflame®
Deze nog completere versie van de Toluca muurhaard brengt veel plezier door de ingebouwde
Bluetooth-luidsprekers. Fijn om naar het knispergeluid van een vuur te luisteren, of heerlijk je
eigen playlist door de speakers te horen. De Toluca is een Dimplex-haard is van hoge kwaliteit die
in bijna elke interieurstijl en in de kleinste ruimtes past. De Toluca de Luxe heeft de geweldige
Optiflame® vlameffectervaring, veelkleurige LED’s voor binnen- en achterverlichting, verwarming
en afstandsbediening. Puur comfort!
USP’s
Vuurbed met acrylstenen die in 4 kleuren kunnen worden verlicht
Achtergrondverlichting in 4 kleuren
Bluetooth-luidspreker om je favoriete playlist of radiostation vanaf je smartphone of tablet te
streamen
• Elegante glazen voorkant met zwart frame
• Knisperend geluidseffect met instelbaar volume

•
•
•

Art.nr: 210418 l EAN Code: 5011139210418 l Optiflame®
Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie
kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die
uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.
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Vuursysteem
Artikelnummer

B

EAN code
Algemene specificaties

Model
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Kleur

Kenmerken

4

Verbruik

Voltage

Specificaties

940mm

600mm

Decoratie / vuurbed
Vuurbeeld (BxH)

Toluca de Luxe
Optiflame®
210418
5011139210418
Muurhaard

Vuurzicht

Afmetingen

A

Product afmetingen BxHxD
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G
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C
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1-zijdig
Zwart
Acrylic ice
51 x 28 cm

I
G

82 x 54 x 15,5 cm

Warmte afgifte

Ja

Thermostaat

Ja

Afstandsbediening

Ja

Handmatige bediening direct bij de haard
mogelijk ja / nee

Ja, alleen vlam en effecten

Lichtmodule

LED

Geluidsmodule

Ja, luidsprekergeluid via bluetooth

Instelling kleureffect

Vuurbed in meerdere kleuren

Warmte-instelling 1

1000W

Warmte-instelling 2

2000W

Alleen vlamwerking

10W

Max. consumptie

2000W

Spanning / elektrische frequentie

230V/50Hz

Gewicht product in kg

14,5

Kabellengte

1,5 m

Garantie

2 jaar
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