
Verdi

Dzięki swojej smukłej, strzelistej linii obudowy oraz lekkiej konstrukcji, Verdi 

nieustannie cieszy się dużą popularnością. Model ten jest szybki w montażu, 

bezpieczny w użytkowaniu i niezaprzeczalnie stanowi punkt centralny wystroju 

każdego pomieszczenia. Kominek stworzony z myślą o spędzaniu czasu w 

cieple i blasku płomieni, które zachwycają swoją naturalnością.

•  Nowoczesny kominek w stylu skandynawskim o wysokości prawie 150 cm

•  Czarna lub biała obudowa na wysoki połysk o owalnym kształcie

•  Wnęka do przechowywania polan u podstawy kominka

•  Dekoracyjna, srebrna rama otaczająca wkład kominkowy

•  Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylny wzmagający intensywność obrazu 

płomieni

Optimyst® | 230V/50Hz | 2000 W

Widok na palenisko
1-stronny.

Obraz paleniska
Realistyczny efekt lekko 
unoszących się płomieni 
oraz smug dymu o 
zmiennej intensywności.

Kominek na  
cztery pory roku
Efekt płomienia nie 
generuje ciepła, dzięki 
czemu można korzystać  
z uroku ognia płonącego  
w kominku 365 dni w roku.

Wielofunkcyjny pilot
Steruj wszystkimi funkcjami 
kominka nie wstając z 
wygodnej kanapy.

Montaż
Model wolnostojący.

Technologia ognia
Technologia Optimyst® 
tworzy trójwymiarowy 
efekt płomienia przy użyciu 
zimnej pary wodnej.

Plug and Play
Wystarczy tylko podłączyć 
do gniazdka, aby w 
mgnieniu oka stworzyć 
przytulną atmosferę.

Funkcja grzania
Wydajny, bezpieczny 
w użytkowaniu 
termowentylator zapewnia 
dodatkową funkcję grzania.
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Wymiary zewnętrzne produktu Wszystkie wymiary podawane są w mm

Verdi

Fig. 4 Fig. 4a

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1

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.

Verdi White Verdi Black

Ogólna 
specyfikacja

Efekt płomienia Optimyst® Optimyst®

Nr katalogowy 206275 SET013

Kod EAN 5011139206275 8716412222191

Model Freestanding Freestanding

Widok na palenisko 1-stronny 1-stronny

Kolor Biały Czarny

Dekoracja paleniska Polana Polana

Wymiary 
produktu

Wymiary paleniska (szer. x wys.) 
[cm] 40x50 40x50

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. 
x gł.) [cm] 77,5x143,2x44,7 77,5x143,2x44,7

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak Tak

Termostat Tak Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak Tak

Podświetlenie Halogenowe Halogenowe

Efekty dźwiękowe Nie Nie

Efekty kolorystyczne Nie Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1000W 1000W

Grzanie, moc w trybie 2 2000W 2000W

Zużycie energii przez efekty 
optyczne 200W 200W

Maks. zużycie energii 2000W 2000W

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

Informacje 
dodatkowe

Masa produktu [kg] 66 66

Długość kabla zasilającego 1,5 m 1,5 m

Gwarancja 2 lata 2 lata
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