
Wymiary zewnętrzne produktu Wszystkie wymiary podawane są w mm

Opti-V

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

Nowoczesne, elektryczne wkłady kominkowe z opracowanym przez markę 

Dimplex, wyjątkowo realistycznym i intensywnym efektem ognia Opti-Virtual®. 

Kominki tworzą naturalny obraz żywych płomieni z tryskającymi iskrami oraz 

żarzącymi się polanami, a także towarzyszącym temu odgłosem trzaskającego 

w ogniu drewna. Bezpieczne, łatwe w utrzymaniu, doskonale zdobią wnętrza 

zarówno obiektów użyteczności publicznej, jak i domów prywatnych. Dostępne 

w dwóch rozmiarach.

• Technologia 3D tworząca olśniewający obraz płomieni

• Realistyczne polana podświetlane od wewnątrz diodami LED

• Sporadycznie tryskające iskry dodają palenisku realizmu

•  Odgłos trzaskającego w ogniu drewna, dobywający się z wbudowanego 

głośnika, dodaje autentyzmu

•  Nie wytwarzający ciepła efekt płomieni kreuje przytulną atmosferą ognia 

przez cały rok

Opti-V® | 230V/50Hz | 35/70 W

Opti-V single Opti-V double

Ogólna 
specyfikacja

Efekt płomienia Opti-Virtual® Opti-Virtual®

Nr katalogowy 204912 204929

Kod EAN 5011139204912 5011139204929

Model Wkład kominkowy Wkład kominkowy

Widok na palenisko 1-stronny 1-stronny

Kolor Czarny Czarny

Dekoracja paleniska Płonące polana Płonące polana

Wymiary 
produktu

Wymiary paleniska (szer. x wys.) 69 x 24 cm 131 x 24 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 73,6 x 45 x 34,5 cm 135,6 x 45 x 34,5 cm

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Nie Nie

Termostat Nie Nie

Pilot zdalnego sterowania Tak Tak

Dodatkowe sterowanie
manualne Tak Tak

Podświetlenie Ekran LED Ekran LED

Efekty dźwiękowe Tak Tak

Efekty kolorystyczne Nie Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 - -

Grzanie, moc w trybie 2 - -

Zużycie energii przez efekty optyczne 35W 70W

Maks. zużycie energii 35W 70W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230V/50Hz 230V/50Hz

Informacje 
dodatkowe

Masa produktu [kg] 26 47

Długość kabla zasilającego 1,5 m 1,5 m

Gwarancja 2 lata 2 lata

Opti-V single

Opti-V double

Opti-V single Opti-V double
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