
Zen
Optimyst®

Zen concrete
SET006 / 87164122119719

Zen white
SET005 / 87164122119702

Zen charakteryzują proste, czyste linie obudowy i oszczędne wzornictwo. Minimalistyczny design 
wraz z białym lub imitującym beton wykończeniem doskonale współgra z nowoczesnymi 
aranżacjami wnętrz, zwłaszcza tymi w stylu skandynawskim oraz industrialnym. Jego stonowana 
forma eksponuje ciepłą barwą płomieni powstających dzięki technologii Optimyst®. Realistyczna, 
trójwymiarowa iluzja ognia, która powstaje dzięki mgiełce wodnej podświetlanej diodami LED, 
jest doskonale wyeksponowana za sprawą otwartego z dwóch stron paleniska. Pracą samego 
kominka można wygodnie sterować za pomocą pilota. Zen bez wątpienia przypadnie do gustu 
wszystkim wielbicielom współczesnych aranżacji wnętrz.

USP’s
• Nowoczesny design z obudową imitująca beton lub w kolorze białym
• Doskonale sprawdza się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach
• Widok na palenisko z dwóch stron

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.

Produkt z wkładem kominkowym

Cassette 400/600 with Logset 400 L 
SET003
8716412219542



Optimyst® – Zen

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.

Zen concrete Zen white

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optimyst® Optimyst®

Numer katalogowy SET006 SET005

Kod EAN 87164122119719 87164122119702

Model Kominek z obudową Kominek z obudową

Widok na palenisko 2-stronny 2-stronny

Kolor Beton Biały

Dekoracja paleniska Płonące polana Płonące polana

Wymiary produktu

Wymiary paleniska  
(szer. x wys.) 

38 x 20 cm 38 x 20 cm

Wymiary zewnętrzne  
(szer. x wys. x gł.) 

90 x 89 x 32 cm 90 x 89 x 32 cm

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Nie Nie

Termostat Nie Nie

Pilot zdalnego sterowania Tak Tak

Dodatkowe sterowanie 
manualne

Tak Tak

Podświetlenie LED LED

Efekty dźwiękowe Nie Nie

Efekty kolorystyczne Nie Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 – –

Grzanie, moc w trybie 2 – –

Zużycie energii  
przez efekty optyczne 

125 W 125 W

Maks. zużycie energii 125 W 125 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 34 kg 34 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m 1,5 m

Gwarancja 2 lata 2 lata




