
Bellini
Optiflame®

Bellini white
211149 / 5011139211149

Bellini concrete
210449 / 5011139210449

Bellini black
211132 / 5011139211132

Bellini brown
210456 / 5011139210456

Deze Bellini past perfect in moderne en industriële interieurs. Het prachtige vlameffect is te 
danken aan het beroemde Optiflame® vlameffect. De vlammen en ingebouwde verwarming 
kunnen eenvoudig via de afstandsbediening worden aangepast.

USP’s
• Modern en compact ontwerp, ideaal voor kleinere ruimtes
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling
• Het gelakt oppervlak geeft een glanzende afwerking

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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Bellini

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer
211149 (white) / 211132 (black) 
210456 (brown) / 210449 (concrete)

EAN code 
5011139211149 (white) / 5011139211132 (black) / 5011139210456 
(brown) / 5011139210449 (concrete)

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur

- Wit met wit frame
- Wit met zwart frame
- Wit met betonlook frame 
- Wit met bruin frame

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 34 x 38 cm

Product afmetingen BxHxD 65 x 86,8 x 19,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W

Warmte-instelling 2 1500W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 1500W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 21,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar




