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Numer katalogowy: 210937 l Kod EAN: 5011139210937 l Optiflame®

Sherwood to pokaźnych rozmiarów kominek, który wnosi do każdego wnętrza urok 
nowoczesnego designu. Subtelny akcent obudowy w postaci szarego forniru doskonale współgra 
kolorystycznie z imitującym marmur, popielatym wnętrzem. Duży, 30-calowy wkład Revillusion® 
nie tylko zachwyca estetyką wykonania, ale także swoją funkcjonalnością. Różne ustawienia mocy 
grzewczej oraz wiele opcji oświetlenia paleniska umożliwiają stworzenie nastroju dostosowanego 
do potrzeb chwili i samopoczucia.

USP’s
• Dużych rozmiarów, nowoczesny kominek z obudową w kolorze białym, na wysoki połysk
• Akcent ozdobny w postaci drewnianego forniru w odcieniu popielatym
• Wnętrze kominka z imitacją szarego marmuru
• Technologia Revillusion® umożliwia regulację efektu płomieni tworząc głębię obrazu ognia
• Tworzy wyjątkową atmosferę dzięki możliwości indywidualnego dostosowania nastrojowego 

oświetlenia paleniska oraz wzbogaceniu jego barw

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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Sherwood

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optiflame®

Numer katalogowy 210937

Kod EAN 5011139210937

Model Kominek z obudową

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Biały / beton

Dekoracja paleniska Płonące polana

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 75 x 58 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 138 x 124,5 x 41,5 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak

Podświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne
Podświetlenie paleniska w kolorze 
niebieskim / czerwonym

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1000 W

Grzanie, moc w trybie 2 2000 W

Zużycie energii przez efekty optyczne 15 W

Maks. zużycie energii 2000 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 77,5 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata


