Prism 34”
Optiflame®
Net als deze 34 “brede versie, zijn Prism lineaire elektrische haarden een sprankelende
toevoeging aan je muur. Letterlijk, omdat de vlammen ontstaan uit een bed van diamantachtige
decoratie dat in vele kleuren kan worden verlicht, afhankelijk van je stemming. Met zijn
afstandsbediening en een krachtig en efficiënt verwarmingselement voegt deze haard comfort
en sfeer toe aan elke ruimte. Aangesloten met de stekker of vast bedraad. De Dimplex Prism is
prachtig veelzijdig, met een keuze uit drie verschillende breedtes .
USP’s
• Het vlameffect verlicht de diamantachtige acrylstenen in verschillende kleuren
• Geschikt voor inbouw- of muurmontage
• Geïntegreerde weergavefunctie op het glazen paneel
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling
• Optioneel: Design frame verkrijgbaar voor de Prism 34 “in zwart of wit

Accessories

Frame for Prism 34”
Zwart
211361
50111392211361

Frame for Prism 34”
White
211354
5011139211354

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.

Optiflame® - Prism 34”
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34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (B

34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (B

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)
Prism 34"

Algemene
specificaties

Vuursysteem

Optiflame®

Artikelnummer

208378

EAN code

5011139208378

Model

Lineaire muurhaard; kan in de muur worden
verzonken

Vuurzicht
Kleur

Afmetingen

1-zijdig

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston
Zwart

Decoratie / vuurbed

Vuurbed met acrylstenen

Vuurbeeld (BxH)

79 x 27 cm

Product afmetingen BxHxD

86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Warmte afgifte

Ja

74" Models:
74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston Ja
(BLF74EU-E)
Thermostaat
Kenmerken

Verbruik

Voltage

Specificaties

Afstandsbediening

Ja

Handmatige bediening direct bij de haard
mogelijk ja / nee

Alleen vlamcontrole

Lichtmodule

LED

Geluidsmodule

Nee

Instelling kleureffect

Ja, fuel bed

Warmte-instelling 1

1100W

Warmte-instelling 2

-

Alleen vlamwerking

15W

Max. consumptie

1100W

Spanning / elektrische frequentie

230V/50Hz

Gewicht product in kg

22,1

Kabellengte

1,5 m

Garantie

2 jaar

Disclaimer
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