
Cassette 250

Kaseta 250 to najmniejszy gabarytowo produkt z serii kaset kominkowych 

marki Dimplex. Mimo niewielkich rozmiarów, kreuje ona spektakularny obraz 

swobodnie unoszących się płomieni i dymu. Efekt ognia Optimyst® powstaje 

dzięki podświetleniu zimnej mgiełki wodnej diodami LED, dlatego nie grozi 

oparzeniem. Kaseta jest łatwa w montażu, a do właściwego funkcjonowania 

wymaga jedynie podłączenia do gniazda zasilającego i sporadycznego 

uzupełniania wody. Wbudowana w blat stołu, komodę, umieszczona na 

ozdobnym postumencie... Wystarczy tylko popuścić wodze fantazji, by czerpać 

przyjemność z widoku małego, wielkiego ognia!

•  Kompaktowe wymiary umożliwiają zabudowę kasety w niemalże każdym 

miejscu

•  Doskonała do montażu we wnękach mebli i blatów jako kreatywna ozdoba 

wnętrza

•  Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starcza na około 

5-6 godzin pracy urządzenia

• Tworzy nastrojową atmosferę, wygodna w obsłudze przyjazna dla użytkownika

• Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium

Optimyst® | 230V/50Hz | 64 W

AKCESORIA 
Logset 250 
Nr katalogowy 219910 

Kod EAN 8716412219917 
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Wymiary zewnętrzne produktu Wszystkie wymiary podawane są w mm

Cassette 250

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.

Cassette 250

Ogólna specyfikacja

Efekt płomienia Optimyst®

Nr katalogowy 210388

Kod EAN 5011139210388

Model Kaseta kominkowa

Widok na palenisko 4-stronny

Kolor Biały

Dekoracja paleniska Metalowe palenisko

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 22 x 20 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 27 x 14,5 x 27 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Nie

Termostat Nie

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak

Podświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 -

Grzanie, moc w trybie 2 -

Zużycie energii przez efekty optyczne 64W

Maks. zużycie energii 64W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230V/50Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu [kg] 3

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata
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Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie odpowiedniego kanału wentylacyjnego 

w celu zapewnienia urządzeniu właściwego dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.
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