
Prism 34"
Optiflame®

Prism 34", podobnie jak cała gama panoramicznych kominków tej serii, stanowi piękną 
dekorację ścienną, która fascynuje swoim dynamicznym obrazem ognia. Płomienie ulatują 
w górę paleniska ozdobionego akrylowymi kostkami lodu imitującymi diamenty. Mogą one być 
podświetlane siedmioma barwami, które dostosowują daną kolorystykę do nastroju, potrzeb 
chwili lub charakteru wnętrza. Dzięki poręcznemu pilotowi zdalnego sterowania oraz wydajnemu 
modułowi grzewczemu, urządzenie zapewnia komfort użytkowania i atmosferę ciepła w każdym 
pomieszczeniu. Model ten może być podłączony na stałe do instalacji elektrycznej lub do gniazda 
zasilającego poprzez wtyczkę, zawieszony na ścianie albo umieszczony we wnęce ściennej.  
Prism to niewątpliwie wyjątkowo uniwersalna seria kominków, umożliwiająca wybór spośród 
trzech, różnych rozmiarów.

USP’s
• Palenisko zdobią akrylowe kostki lodu z możliwością podświetlenia w siedmiu kolorach
• Przeznaczony do montażu powierzchniowego lub wnękowego / podtynkowego
• Wyświetlacz cyfrowy zintegrowany ze szklaną obudową
• Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury

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.

Rama do Prism 34"
czarna 
221136
50111392211361

Rama do Prism 34"
biała
211354
5011139211354

Akcesoria



Optiflame® – Prism 34"

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

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.

Prism 34"

Ogólna 
specyfikacja

Efekt płomieni Optiflame®

Numer katalogowy 208378

Kod EAN 5011139208378

Model
Panoramiczny kominek ścienny do montażu  
we wnęce

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Czarny

Dekoracja paleniska Akrylowe kostki lodu

Wymiary 
produktu

Wymiary paleniska (szer. x wys.) 79 x 27 cm 

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Regulacja płomienia

Podświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Wielobarwne palenisko

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1100 W

Grzanie, moc w trybie 2 –

Zużycie energii przez efekty optyczne 15 W

Maks. zużycie energii 1100 W 

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje 
dodatkowe

Masa produktu 22,1 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata


