
Viotta de Luxe
Optiflame®

Numer katalogowy: 208231 l Kod EAN: 5011139208231 l Optiflame®

Viotta de Luxe to elektryczny wkład kominkowy z pionowo usytuowaną szybą, która daje 
doskonały widok na palenisko, eksponując piękne płomienie. Model ten nie zajmuje dużo 
miejsca, jest niekłopotliwy w utrzymaniu, a jego ponadczasowy design świetnie wpasowuje się 
w każdy styl aranżacji wnętrz. Efektem ognia Optiflame® oraz funkcją grzewczą można z łatwością 
sterować za pomocą pilota. 

USP’s
• Wkład kominkowy do montażu w dowolnego typu obudowie
• Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu kominek doskonale 

sprawdza się w każdej porze roku
• Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury

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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Viotta de Luxe

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optiflame®

Numer katalogowy 208231

Kod EAN 5011139208231

Model Wkład kominkowy

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Czarny

Dekoracja paleniska Płonące polana

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 38 x 37 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 43,3 x 54,2 x 21 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak

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 10 W

Maks. zużycie energii 2000 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 12,5 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata




