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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.

Masywny, okazały, o prostej, surowej formie. Określenia te doskonale charakteryzują  Fieldstone – 
dużych rozmiarów kominek elektryczny utrzymany w stylu rustykalnym. Jego obudowa 
wykonana jest z imitacji naturalnych kamieni i posiada drewniane wykończenie w postaci 
belki z ozdobnymi wspornikami. Model wyposażony jest we wkład wkład 26", który umożliwia 
regulację jasności płomieni. Dzięki temu, kominek może doskonale wpasować się zarówno 
w styl wnętrza, jak i panującą w nim atmosferę. Cyfrowy termostat zapewnia łatwe sterowanie 
temperaturą grzania.

USP’s
• Masywna, drewniana belka z ozdobnymi wspornikami sprawia wrażenie ręcznie rzeźbionej  

i stanowi centralny element dekoracyjny kominka
• Solidne, drewniane elementy kontrastują z imitującą naturalne kamienie obudową kominka
• Doskonała imitacja kamieni, wyraźnie nawiązująca do stylu rustykalnego, dopełnia design 

kominka nadając mu swojski charakter
• Prosta podstawa wykonana z imitacji naturalnych kamieni uzupełnia design kominka
• Kominek posiada wkład 26" (DF2624L – 26" firebox)

Wkład 26" / DF2624L – 26" firebox
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Produkt z wkładem kominkowym
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Fieldstone

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optiflame®

Numer katalogowy SSE-ST-9040

Kod EAN 0781052056671

Model Kominek z obudową

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Kamień naturalny / drewno

Dekoracja paleniska Płonące polana

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 42 x 64 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 139 x 100 x 33 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie Wyłącznik czasowy 8 h

Podświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1000 W

Grzanie, moc w trybie 2 2000 W

Zużycie energii przez efekty optyczne 9 W

Maks. zużycie energii 2000 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 60 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata




