
Danville
Optimyst®

Danville black
202550 / 5011139202550

Danville chrome
202567 / 5011139202567

Danville brass antique
202536 / 5011139202536

Een moderne inzethaard, met een 3D vlameffect en gloeiende houtblokken die blijven 
fascineren. Verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen om uw persoonlijke stijl te creëren: 
krachtig zwart, prachtig chroom of klassiek messing. De afstandsbediening en verwarming 
maken deze haard nog aantrekkelijker.

USP’s
• Inzethaard dat past als een standaard haard
• Eigentijdse styling met krachtige zwarte afwerking
• Houtstam bed voor extra authenticiteit
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling

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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Danville

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer
202550 (Zwart)
202536 (Brass)
202567 (Chrome)

EAN code 
5011139202550 (Zwart)
5011139202536 (Brass)
5011139202567 (Chrome)

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 32 x 24 cm

Product afmetingen BxHxD 52 x 62 x 23,1 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 16

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar




