
Albany

De Dimplex Albany is een veelzijdige inbouwhaard die volledig kan worden 

ingebouwd of kan worden geplaatst in een omlijsting als aanvulling op 

een moderne minimalistische inrichting of als eigentijdse twist voor een 

traditionelere ruimte. Met zijn stille werking is het Optimyst® vlameffect 

volledig variabel en kun je heel gemakkelijk verschillende sferen creëren. Je 

kunt hem bovendien onafhankelijk van de verwarmingsfunctie gebruiken, 

ideaal om het gezellig maar toch niet te warm te maken.

•  Moderne inbouwhaard die is ontworpen voor plaatsing in een op maat 

gemaakte haard of muur

• Zorgt met één druk op de knop voor een realistisch vuureffect

• LED-houtset is inbegrepen

•  Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden gebruikt om te 

genieten van de charmante haard - 365 dagen per jaar

Optimyst® | 230V/50Hz | 1500 Watt



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Albany

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 
aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Albany

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210173

EAN-code 5011139210173

Model Ingebouwde unit

Zicht op het vuur 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed LED-houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 57 x 42 cm

Buitenmaten BxHxD 64 x 70,3 x 30 cm

Functies

Warmteafgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee Ja, vlameffect aan / uit

Lampmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instellingen kleureffecten Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 750W

Warmte-instelling 2 in W 1500W

Alleen vlamwerking 240W

Max. verbruik 1500W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 25,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar
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