
Cassette L pebbles

De Cassette L Pebbles maakt deel uit van de Dimplex Cassette serie die 

bekendstaat om zijn unieke vrij zwevende vlam- en rookeffect, maar dan 

voorzien van een decoratie van witte kiezelstenen. Eenvoudig te installeren 

in op maat gemaakte interieurprojecten. Het enige wat je nodig hebt, is een 

normaal stopcontact. De vlammen worden gecreëerd door koude waternevel 

en licht. Het resultaat is een veilige en rookvrije oplossing met een fantastisch 

decoratief effect boven de stenen. Het waterreservoir kan van voren worden 

bijgevuld, wat bij veelvuldig gebruik erg handig is.

•  Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen voor plaatsing in een op 

maat gemaakt frame of een maatwerkhaard

•  Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10 uur continu gebruik 

voordat er moet worden bijgevuld

• Het waterreservoir is heel gemakkelijk bereikbaar via een lade aan de voorkant

• Zicht op het vuur van 4 kanten

• Gedecoreerd met witte kiezels (inbegrepen)

Optimyst® | 230V/50Hz | 400 Watt



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Cassette L pebbles

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 L pebbles

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 202789

EAN-code 5011139202789

Model Cassette-serie

Zicht op het vuur 4-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Kiezelstenen wit

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 51 x 20 cm

Buitenmaten BxHxD 72 x 35,6 x 20 cm

Functies

Warmteafgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard
mogelijk ja / nee Ja

Lampmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instellingen kleureffecten Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W -

Warmte-instelling 2 in W -

Alleen vlamwerking 400W

Max. verbruik 400W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 27

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

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.




