Silverton
Optimyst®
Koestert u uw bestaande haard maar maakt u er geen gebruik van? De Silverton is een slimme
en compacte elektrische haard, ontworpen om uw bestaande haard nieuw leven in te blazen.
Dankzij de gloeiende houtblokken, de vlammen en mist die afkomstig zijn van koude waternevel
en LED’s, kan het genieten van uw open haard weer een comfortabele en vaak voorkomende
ervaring zijn.
USP’s
• Compacte vrijstaande haard
• Ook geschikt als inzethaard voor bestaande niet-actieve open haarden
• Gloeiende LED-houtset met losse houtblokken voor individuele decoratie
• Inclusief gloeiend asbed voor onder de vuurkorf

Art.nr: 204554 l EAN Code: 5011139204554 l Optimyst®
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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Silverton

Algemene specificaties

Afmetingen

Kenmerken

Verbruik

Voltage

Specificaties

Vuursysteem

Optimyst®

Artikelnummer

204554

EAN code

5011139204554

Model

Vrijstaande haard

Vuurzicht

4-zijdig

Kleur

Zwart

Decoratie / vuurbed

LED houtset

Vuurbeeld (BxH)

22 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD

68,2 x 33 x 36,1 cm

Warmte afgifte

Nee

Thermostaat

Nee

Afstandsbediening

Ja

Handmatige bediening direct bij de haard
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule

LED

Geluidsmodule

Nee

Instelling kleureffect

Nee

Warmte-instelling 1

-

Warmte-instelling 2

-

Alleen vlamwerking

60W

Max. consumptie

60W

Spanning / elektrische frequentie

230V/50Hz

Gewicht product in kg

11

Kabellengte

1,5 m

Garantie

2 jaar
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