
Innowacyjne
kominki
elektryczne

Opti-myst to jedyny w swoim rodza-
ju, w pełni trójwymiarowy efekt płomienia 
i dymu, doskonała iluzja, praktycznie 
niemożliwa do odróżnienia od praw-
dziwego ognia. Pod nazwą Opti-myst 
kryje sie nowatorska, opatentowana tech-
nologia wykorzystująca ultradźwięki do wy-
tworzenia mgły wodnej, która odpowiednio 
podświetlona daje efekt płomieni i dymu 
wydobywającego się z migoczącego pale-
niska kominka. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
palenisko kominka staje sie przestrzenne, 
a płomienie nie sprawiają wrażenia „pła-
skich”. Technologia ta w połączeniu z ża-
rzącymi się polanami drewna Opti-glo
sprawia, że płonący ogień wygląda niezwy-
kle naturalnie i realistycznie.

Kaseta 1000 / 500 bez polan
Elektryczne kasety kominkowe z efektem Opti-myst

Kasety kominkowe Dimplex 1000 / 500 
bez polan to spektakularne rozwiązanie 
przeznaczone do zabudowy, polecane oso-
bom pragnącym zerwać z rutyną i monoto-
nią. Idealnie współgrają z nowoczesnymi oraz 
klasycznymi wnętrzami. Ich modułowa bu-
dowa pozwala na tworzenie „żywych” linii 
świetlnych. Urządzenia delikatnie oświetlają 
pomieszczenia subtelnymi refl eksami świetl-
nymi tworząc niepowtarzalny nastrój. Zesta-
wienie kilku kaset sprawia, że pomieszczenie 
nabiera wyjątkowego i luksusowego 
charakteru. Kaseta 500 to krótsza wersja 
kastety 1000, która stanowi jej doskonałe 
uzupełnienie. Oba urządzenia wyposażone 
są w regulację intensywności płomienia oraz 
pilot zdalnego sterowania. 

Luksus w najlepszym
wydaniu!

Technologiczne dzieło 
sztuki dla wymagających

Kominki elektryczne
z efektem Opti-myst

Kominki z efektem Opti-myst to unikatowe 
połączenie realizmu kominków spa-
linowych z komfortem użytkowania
charakterystycznym dla kominków elek-
trycznych. Są praktycznie bezobsługowe, 
nie wymagają skomplikowanego montażu 
i działają natychmiast po podłączeniu, na-
leży pamiętać jedynie o regularnym na-
pełnianiu zbiornika na wodę. Kominki 
elektryczne z efektem Opti-myst spełnią 
oczekiwania nawet najbardziej wyma-
gających użytkowników. Nowatorska 
technologia zachwyci zwolenników funk-
cjonalności, a intrygujący design – estetów 
pragnących urządzić mieszkanie w nieba-
nalny sposób. Jeszcze nigdy iluzja nie 
była tak bliska rzeczywistości!

Kaseta 1000 bez polan 

około
14 gr/h*

* Dane kasety 500 (kaseta 1000: 28 gr/h) 
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Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · tel. 61 842 58 05 · fax: 61 842 58 06
office@dimplex.pl · www.dimplex.pl

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
www.optiflame.pl

Kaseta 1000 / 500 bez polan – dane techniczne 

Kaseta 1000 bez polan

Model Kaseta 1000 bez polan Kaseta 500 bez polan

Typ kaseta kominkowa do zabudowy kaseta kominkowa do zabudowy

Efekt płomienia Opti-myst Opti-myst

Kolor obudowy / ramy czarny czarny

Pobór energii przez efekt optyczny (W) 420 W 220 W

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 230 x 1017 x 305 mm 230 x 508 x 305 mm

Regulacja intensywności płomienia • •

Efekt dźwiękowy • •

Pilot zdalnego sterowania • •

Kabel zasilający z wtyczką • •

2 x 8 Framing

wlot powietrza

305

* Kaseta 1000 – 1017 mm
  Kaseta 500 – 508 mm

Sposoby montażu

Wymiary [mm]

1017/508*
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Kaseta 500 bez polan


