
Cassette 250

De Cassette 250 is het kleinste model van de Dimplex Cassette serie, maar 

dan wel met hetzelfde revolutionaire Optimyst® vuur- en rookeffect met vrij 

zwevende vlammen gemaakt van koude waternevel en LED-licht. Zo veilig 

dat je het vuur gewoon kunt aanraken en met een echt driedimensionaal 

vuureffect. Het model is bovendien verrassend eenvoudig te installeren in 

vrijwel elke ruimte of elk inrichtingselement. Het enige dat je nodig hebt zijn 

een stopcontact en af en toe een nieuwe watervoorraad. In een tafel of kast 

of op een voetstuk? Laat je fantasie de vrije loop en geniet van dit prachtige 

kleine haardvuur!

• Door het kleine formaat kun je hem vrijwel overal in huis neerzetten

•  Ideaal voor creatieve en decoratieve toepassingen in meubels, aanrechten en 

ga zo maar door

•  Eenvoudig bij te vullen waterreservoir. Eén keer vullen is voldoende voor  

5-6 uur lang vuureffect

• Sfeervol, comfortabel en gebruiksvriendelijk

• Houtset verkrijgbaar als accessoire

Optimyst® | 230V/50Hz | 64 Watt

ACCESSOIRES 
Logset 250 
Art.nr.   219910 

EAN-code  8716412219917 



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Cassette 250

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 
aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette 250

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210388

EAN-code 5011139210388

Model Cassette-serie

Zicht op het vuur 4-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Metaalplaat

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 22 x 20 cm

Buitenmaten BxHxD 27 x 14,5 x 27 cm

Functies

Warmteafgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard
mogelijk ja / nee Ja

Lampmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instellingen kleureffecten Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W -

Warmte-instelling 2 in W -

Alleen vlamwerking 64W

Max. verbruik 64W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 3

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar
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Alle cassettes moeten beschikken over adequate ventilatie voor een optimale vuurervaring.

Lees onze handleidingen of ga naar onze website www.dimplex-fires.eu voor advies.




