
Cassette 250
Optimyst®

Art.nr: 210388 l EAN Code: 5011139210388 l Optimyst®

De Cassette 250 is het kleinste model van de Dimplex Cassettes-serie, maar biedt het 
revolutionaire Optimyst® vlameffect, met vrij zwevende vlammen, gemaakt van koude 
waternevel en LED-licht: zo veilig dat je het vuur aan kan raken. De cassette beschikt over een 
echt driedimensionaal vuureffect en is verrassend eenvoudig te installeren, in bijna elke ruimte 
of meubelobject, waarvoor alleen een stopcontact en een periodieke watervulling nodig zijn. In 
een tafel of kast of op een voetstuk? Laat je fantasie de vrije loop en geniet van het kijken naar dit 
geweldige kleine vuur!

USP’s
• Door het kleine formaat kan hij op vrijwel elke plek in huis geplaatst worden
• Ideaal voor installatie in meubels, werkbladen en andere creatieve en decoratieve doeleinden
• Eenvoudig navulbare waterreservoir, één vulling geeft ongeveer 5-6 uur het prachtige 

vlameffect
• Sfeervol, comfortabel en gebruiksvriendelijk
• Houtset verkrijgbaar als accessoire

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.
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Cassette 250

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210388

EAN code  5011139210388

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Metaalplaat

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 22 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 27 x 14,5 x 27 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 64 W

Max. consumptie 64 W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 2,8

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een optimale vuurervaring. Lees 
voor advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu




