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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.

Log set 20"

Ogólna specyfikacja

Efekt płomienia Revillusion®

Nr katalogowy 211156

Kod EAN 5011139211156

Model Wkład kominkowy

Widok na palenisko 3-stronny

Kolor Czarny

Dekoracja paleniska Płonące polana LED

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) -

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 60,3 x 48,2 x 31,7 cm

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie
manualne Tylko efekt płomienia

Podświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 650W

Grzanie, moc w trybie 2 1300W

Zużycie energii przez efekty optyczne 9W

Maks. zużycie energii 1300W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230V/50Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu [kg] 5,5

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata

Logset 20’

Elektryczny wkład kominkowy Kosz 20” Revillusion® został zaprojektowany, by 

tchnąć drugie życie w nieużywane paleniska tradycyjnych kominków. Jest on 

wyjątkowo energooszczędny, łatwy w instalacji, bezpieczny dla zdrowia oraz 

nie wymaga konserwacji. Wkład kominkowy ponownie wywoła pozytywne 

emocje, które towarzyszą przebywaniu w pobliżu ognia, a także uczyni 

niewykorzystywany wcześniej kominek centralnym punktem wnętrza. Kosz 

20” Revillusion® posiada funkcję dostosowania jasności płomieni do otoczenia, 

moduł grzewczy, a także pilota zdalnego sterowania, które umożliwiają 

wygodnie korzystanie z kominka o każdej porze dnia i roku.

• Regulacja jasności płomieni umożliwia stworzenie wyjątkowej atmosfery

•  Antyrefleksyjny panel Mirage™, z częściowo matową, akrylową powierzchnią, 

tworzy wyrazisty obraz płomieni, bez odbijania światła

• Opcja Światło 360° wzbogaca efekt płomieni o dodatkowe migotanie

•  Efekt płomienia niezależny od trybu grzania umożliwia czerpanie przyjemności 

z widoku ognia 365 dni w roku

Revillusion® | 230V/50Hz | 1300 W
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