
Opti-V

Een moderne muurgemonteerde haard met daarin de uniek complete 

en intense Opti-Virtual® vuurervaring, ontwikkeld door Dimplex. Met een 

ultrarealistisch flikkerend vlameffect, vonken die van gloeiende houtblokken 

af springen en het knapperen van een houtvuur, maar dan wel elektrisch 

en daardoor volledig veilig en onderhoudsvrij en daardoor een geweldige 

aanvulling voor zowel commerciële omgevingen als woonruimtes. Verkrijgbaar 

in twee formaten.

• Blended 3D technologie zorgt voor betoverend mooie vlammen

• Ultrarealistische houtset met ingebouwde gloeiende LED-lampen

• Sporadisch wegspringende vonken maken het nog eens extra realistisch

• Ingebouwd knapperend geluid voor een authentieke beleving

• Door de hitteloze vlam kun je het hele jaar door van de sfeerhaard genieten

Opti-V® | 230V/50Hz | 35/70 Watt

Opti-V single

Opti-V double



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Opti-V

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.

Opti-V single Opti-V double

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Opti-Virtual® Opti-Virtual®

Artikelnummer 204912 204929

EAN-code 5011139204912 5011139204929

Model Ingebouwde unit Ingebouwde unit

Zicht op het vuur 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 69 x 24 cm 131 x 24 cm

Buitenmaten BxHxD 73,6 x 45 x 34,5 cm 135,6 x 45 x 34,5 cm

Functies

Warmteafgifte Nee Nee

Thermostaat - -

Afstandsbediening Ja Ja

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

Lampmodule LED-scherm LED-scherm

Geluidsmodule Ja Ja

Instellingen kleureffecten - -

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W - -

Warmte-instelling 2 in W - -

Alleen vlamwerking 35W 70W

Max. verbruik 35W 70W

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

Specificaties

Productgewicht in kg 26 47

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar

Opti-V single Opti-V double




