
Opti-V 360°
Opti-Virtual

Numer katalogowy: 206336 l Kod EAN: 5011139206336 l Opti-Virtual®

Za sprawą unikalnego, odważnego designu, Opti-Virtual® 360 można śmiało uznać za przykład 
nowoczesnej estetyki. Realistyczny obraz żywych płomieni z tryskającymi iskrami, żarzących się 
do czerwoności polan, a także towarzyszący temu odgłos trzaskającego w ogniu drewna tworzy 
niesamowitą atmosferę, szczególnie późnym wieczorem lub nocą. Ażurowa obudowa dodatkowo 
tworzy wspaniały efekt świetlny na otaczających powierzchniach, który robi największe wrażenie 
w zaciemnionym pomieszczeniu. Kominek ten niewątpliwie stanowi przykuwający wzrok, 
niebanalny element dekoracyjny wnętrza. Ponadto, jest on łatwy w montażu i dzięki pilotowi 
zdalnego sterowania, wygodny w obsłudze.

USP’s
• Autentyczne nagranie obrazu płonącego ognia wyświetlane na wysokiej rozdzielczości 

ekranie LCD
• Palenisko z migoczącymi żywo płomieniami, tryskającymi iskrami oraz żarzącymi się 

polanami LED
• Ażurowa obudowa tworzy wspaniały efekt świetlny na sąsiadujących z kominkiem 

powierzchniach
• Odgłos trzaskającego w ogniu drewna 

z możliwością regulacji natężenia dźwięku
• Opcjonalne  metalowe nóżki 

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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Opti-Virtual – 360°

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.

Opti-V 360

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Opti-Virtual®

Numer katalogowy 206336

Kod EAN 5011139206336

Model Kominek wolnostojący

Widok na palenisko 4-stronny (360 stopni)

Kolor Czarny

Dekoracja paleniska Lustro / płonące polana

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 40 x 41 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 42 x 70,5 x 42 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Nie

Termostat Nie

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Nie

Podświetlenie Ekran LED

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 –

Grzanie, moc w trybie 2 –

Zużycie energii przez efekty optyczne 25 W

Maks. zużycie energii 25 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 12 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata


