
Cassette 400/600 LED
Optimyst®

Numer katalogowy: 210791 l Kod EAN: 5011139210791 l Optimyst®

Kaseta 400/600 LED zachwyca nie tylko obrazem swobodnie unoszących się płomieni i dymu, 
lecz także zmienną intensywnością ognia. Jej skromne wymiary sprawiają, że stanowi ona 
doskonały materiał do niezliczonych, kreatywnych rozwiązań aranżacyjnych. Kasetę można 
z powodzeniem umieszczać w dowolnych wnękach mebli lub blatów, a także nieużywanych 
paleniskach kominków gazowych oraz opalanych drewnem. Urządzenie wymaga jedynie 
zasilania elektrycznego o napięciu 230 V. Wystarczy tylko napełnić zbiornik filtrowaną wodą 
i włączyć kasetę za pomocą pilota, aby godzinami delektować się ciepłą atmosferą oraz 
blaskiem płomieni.

USP’s
• Idealna do wykorzystania w kreatywnych projektach aranżacyjnych ze względu na możliwość 

umieszczenia we wnękach meblowych lub dowolnego typu zabudowach
• Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starcza na około 8-10 godzin  

pracy urządzenia
• Widok na palenisko z czterech stron
• Produkt zawiera zestaw polan 

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.
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Zestaw polan Logset 600 L 
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Cassette 400/600 LED 

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optimyst®

Numer katalogowy 210791

Kod EAN 5011139210791

Model Kaseta kominkowa

Widok na palenisko 4-stronny

Kolor Biały / czarne palenisko

Dekoracja paleniska
Metalowe palenisko  
(opcjonalnie dostępny zestaw polan)

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 38 x 20 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 41 x 18 x 22 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Nie

Termostat Nie

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak

Podświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 –

Grzanie, moc w trybie 2 –

Zużycie energii przez efekty optyczne 125 W

Maks. zużycie energii 125 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 5 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata

Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie 
odpowiedniego kanału wentylacyjnego w celu zapewnienia urządzeniu właściwego 

dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.




