
Avalone
Optiflame®

Oszczędne wzornictwo i proste, czyste linie obudowy to cechy charakterystyczne modeli Avalone. 
Minimalistyczny design doskonale współgra z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz, zwłaszcza tymi 
utrzymanymi w stylu skandynawskim. Ich stonowana forma eksponuje ciepłą barwą płomieni 
powstających dzięki technologii Optiflame®. Ogień jest doskonale widoczny, a jego efektem 
oraz modułem grzewczym można łatwo sterować za pomocą dołączonego pilota. Avalone 
niewątpliwie zwróci uwagę wszystkich miłośników współczesnych aranżacji wnętrz.

USP’s 
• Nowoczesna obudowa imitująca beton lub z białym, półmatowym wykończeniem
• Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
• Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem 

kominka 365 dni w roku
• Regulacja częstotliwości migotania płomieni 
• Sterowanie dotykowe na obudowie urządzenia 
• Podświetlenie płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym

Avalone concrete
111167 / 5011139123824

Avalone white
111168 / 5011139123800



 Optiflame® – Avalone

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.

Avalone white Avalone concrete

Ogólna 
specyfikacja

Efekt płomieni Optiflame® Optiflame®

Numer katalogowy 111168 111167

Kod EAN 5011139123800 5011139123824

Model Kominek z obudową Kominek z obudową

Widok na palenisko 1-stronny 1-stronny

Kolor Biały Beton

Dekoracja paleniska Płonące polana Płonące polana

Wymiary produktu

Wymiary paleniska (szer. x wys.) 52 x 42 cm 52 x 42 cm

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

91 x 92,5 x 32 cm 91 x 92,5 x 32 cm

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak Tak

Termostat Tak Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak Tak

Dodatkowe sterowanie 
manualne

Regulacja płomienia  
i efektów kolorystycznych

Regulacja płomienia  
i efektów kolorystycznych

Podświetlenie LED LED

Efekty dźwiękowe Nie Nie

Efekty kolorystyczne
Opcja podświetlenia płomieni  
w kolorze niebieskim, czerwonym 
lub pomarańczowym

Opcja podświetlenia płomieni  
w kolorze niebieskim, czerwonym 
lub pomarańczowym

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1400 W 1400 W

Grzanie, moc w trybie 2 – –

Zużycie energii przez efekty 
optyczne 

7 W 7 W

Maks. zużycie energii 1400 W 1400 W

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

Informacje 
dodatkowe

Masa produktu 46 kg 46 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m 1,5 m

Gwarancja 2 lata 2 lata


