
Wymiary zewnętrzne produktu Wszystkie wymiary podawane są w mm

Toluca DeLuxe

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.

Toluca de Luxe

Ogólna specyfikacja

Efekt płomienia Optiflame®

Nr katalogowy 210418

Kod EAN 5011139210418

Model Kominek ścienny

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Czarny

Dekoracja paleniska Akrylowe kostki lodu

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 51 x 28 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 82 x 54 x 15,5 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych

Podświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Dźwięk płonącego drewna (głośnik bluetooth)

Efekty kolorystyczne Wielobarwne palenisko

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1000W

Grzanie, moc w trybie 2 2000W

Zużycie energii przez efekty optyczne 10W

Maks. zużycie energii 2000W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230V/50Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu [kg] 14

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata

Toluca DeLuxe

Toluca de Luxe doskonale sprawdza się w każdym wnętrzu, bez względu na 

jego wielkość czy aranżację. Za sprawą wbudowanego głośnika Bluetooth, 

kominek umożliwia odtwarzanie dźwięku płonącego drewna, a także 

ulubionych utworów muzycznych. Urządzenie posiada opatentowany 

efekt płomieni Optiflame®, wbudowany moduł grzewczy, pilota zdalnego 

sterowania oraz palenisko podświetlane diodami LED w czterech kolorach, a 

ponadto dodatkową opcję oświetlenia tymi samymi barwami ozdobnej ramy. 

Prawdziwa uczta dla zmysłów! 

• Palenisko z akrylowymi kostkami lodu podświetlanymi w czterech kolorach

• Możliwość podświetlenia ramy

•  Głośnik Bluetooth umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych i radia ze 

smartfona

• Czarna, elegancka rama zdobiąca szklany front kominka

• Odgłos płonącego drewna z możliwością regulacji natężenia dźwięku

Optiflame® | 230V/50Hz | 2000 W
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