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Numer katalogowy: 203335 l Kod EAN: 5011139203335 l Optimyst®

Romero łączy w sobie obłe kształty, tworzywa i kolorystykę charakterystyczne dla nowoczesnego 
stylu z rustykalnym wzornictwem pieca opalanego drewnem. Model ten znakomicie 
wkomponuje się więc zarówno we współczesne, jak i ponadczasowe wnętrza. Jego wąska, 
podłużna bryła idealnie sprawdza się  szczególnie w niewielkich pomieszczeniach. Doskonały 
efekt płomieni Optimyst®, który bezustannie zmienia formę, zachwyca swoją dynamiką 
i realizmem. Kominek wyposażony jest w moduł grzewczy, który przyjemnie ogrzewa przestrzeń 
oraz pilota zdalnego sterowania.

USP’s
• Kominek w stylu skandynawskim z wnęką do przechowywania polan
• Masywny wygląd obudowy za sprawą ramy imitującej antracyt
• Dekoracyjna półka w górnej partii kominka
• Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylny wzmagający intensywność obrazu płomieni

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.
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Romero

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optimyst®

Numer katalogowy 203335

Kod EAN 5011139203335

Model Kominek z obudową

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Czarny / antracyt

Dekoracja paleniska Płonące polana

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 38 x 40 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 59,6 x 113,6 x 31,1 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak

Podświetlenie Halogenowe

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 200 W

Maks. zużycie energii 2000 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 35 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata




