Strata
Revillusion®
Alsof je bij een echte open haard zit.De grootse en tijdloze Strata legt de volledige nadruk op
het opvallend realistische Revillusion® vuurbeeld. Het pure design, de hoogglans afwerking
met houten accenten en de bakstenen achterwand passen perfect bij moderne en industriële
interieurs.
USP’s
• Grote moderne haard in hoogglans wit
• Schoorsteenmantel en plint met walnotenhoutfineer
• Bakstenen achterpaneel voor een authentieke uitstraling
• Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk instelbaar vuurbeeld met verrassend
diepte-effect
• Voegt een extra sfeer toe met aangepaste sfeerverlichting en kleurverbetering

Art.nr: 210500 l EAN Code: 5011139210500 l Revillusion®
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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Algemene specificaties

Afmetingen

Kenmerken

Verbruik

Voltage

Specificaties

Vuursysteem

Revillusion®

Artikelnummer

210500

EAN code

5011139210500

Model

Vrijstaande haard

Vuurzicht

1-zijdig

Kleur

Wit hoogglans incl. onder- en
bovenblad van houtfineer

Decoratie / vuurbed

Houtset

Vuurbeeld (BxH)

75 x 58 cm

Product afmetingen BxHxD

135,5 x 122,8 x 33,4 cm

Warmte afgifte

Ja

Thermostaat

Ja

Afstandsbediening

Ja

Handmatige bediening direct bij de haard
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule

LED

Geluidsmodule

Nee

Instelling kleureffect

Vuurbed in blauw / rode tint

Warmte-instelling 1

-

Warmte-instelling 2

2000W

Alleen vlamwerking

15W

Max. consumptie

2000W

Spanning / elektrische frequentie

230V/50Hz

Gewicht product in kg

77,2

Kabellengte

1,5 m

Garantie

2 jaar

7
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