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Numer katalogowy: 207425 l Kod EAN: 5011139207425 l Optimyst®

Wyrazisty, elegancki design oraz metaliczne wykończenie wolnostojącego modelu Cubic 
może wiele lat cieszyć oko domowników. Nieustannie przybierające inny kształt, swobodnie 
unoszące się w górę paleniska płomienie wraz z dymem powstają dzięki nowatorskiej technologii 
Optimyst®. Opcjonalny lustrzany panel tylni pozwala pogłębić intensywność obrazu płonącego 
ognia. Kominek posiada zintegrowaną półkę na polana, którą można wypełnić naturalnym 
drewnem.

USP’s
• Kominek w stylu skandynawskim z wnęką do przechowywania polan u podstawy 
• Metaliczne wykończenie zdobiące przód kominka
• Ozdoba każdego wnętrza o wysokości 127 cm
• Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury
• Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylni wzmagający intensywność obrazu płomieni

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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Cubic

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optimyst®

Numer katalogowy 207425

Kod EAN 5011139207425

Model Kominek z obudową

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Czarny / antracyt

Dekoracja paleniska Płonące polana

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 38 x 40 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 67 x 127 x 42 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak

Podświetlenie Halogenowe

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1000 W

Grzanie, moc w trybie 2 2000 W

Zużycie energii przez efekty optyczne 200 W

Maks. zużycie energii 2000 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 36,5 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata


