
Juneau (XL)

De Juneau is een elektrische inbouwhaard die klaar is voor installatie in vrijwel 

elke binnenruimte of elk inrichtingselement, waaronder inactieve gas- en 

houthaarden. Het driedimensionale Optimyst® vuurbeeld wordt gecreëerd 

door koude waternevel en licht en is verbluffend realistisch, van alle kanten goed 

te zien en veilig om aan te raken. En een praktisch detail: het waterreservoir 

kan van voren worden bijgevuld zonder de gloeiende houtset te verwijderen. 

Kortom: de Juneau is een perfecte basis voor geweldige haardprojecten.

•  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

• Houtset inbegrepen

Optimyst® | 230V/50Hz | 250/400 Watt

Juneau

Juneau XL



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Juneau (XL)

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.

Juneau Juneau XL

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 202086 202666

EAN-code 5011139202086 5011139202666

Model Ingebouwde unit Ingebouwde unit

Zicht op het vuur 4-zijdig 4-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed LED-houtset Houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 32 x 20 cm 51 x 20 cm

Buitenmaten BxHxD 56,7 x 30 x 26 cm 72 x 35 x 33 cm

Functies

Warmteafgifte Nee Nee

Thermostaat Nee Nee

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening direct bij 
de haard mogelijk ja / nee Ja Ja

Lampmodule Halogeen Halogeen

Geluidsmodule Nee Nee

Instellingen kleureffecten Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W - -

Warmte-instelling 2 in W - -

Alleen vlamwerking 250W 400W

Max. verbruik 250W 400W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 15,5 20,5

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar

Fig.1

Fig.2 Fig.3 B

Fig.3 A

Fig.1

Fig.2 Fig.3 B

Fig.3 A

A

B

C

Juneau Juneau XL




