
Engine 68-400
Optimyst®

Numer katalogowy: 210258 l Kod EAN: 5011139210258 l Optimyst®

Wkłady kominkowe Dimplex zostały zaprojektowane, by dzięki umieszczeniu ich w dowolnej 
wnęce ściennej lub wybranej przez siebie obudowie, stworzyć swój wymarzony kominek. 
Kominek, który doskonale wpisze się w gust estetyczny, wpasuje w wyznaczone miejsce i będzie 
łatwy w użytkowaniu. Engine 68-400 oferuje nie tylko niezrównany efekt płomieni Optimyst®,  
ale także komfortową opcję grzania. Dzięki wyłącznikowi czasowemu 24 h / 7, model ten 
w dowolnym momencie ociepli wnętrze, tworząc przy tym przytulną atmosferę. Jego pionowy 
kształt zapewnia doskonały widok na płonący w palenisku ogień, który dzięki dodatkowemu, 
lustrzanemu panelowi może być jeszcze bardziej wyrazisty.

USP’s
• Wkład kominkowy z możliwością montażu w dowolnego typu zabudowie
• Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starcza na około 8-10 godzin  

pracy urządzenia
• Efekt płomieni działa niezależnie od opcji grzania, co umożliwia czerpanie przyjemności 

z blasku ognia przez cały rok
• Wyłącznik czasowy 24 h / 7 zapewnia dużą elastyczność – możliwość zaprogramowania 

ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie
• Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylni wzmagający intensywność obrazu płomieni

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.

Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylny



Optimyst® – Engine 68-400
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ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm
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Engine 68-400

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optimyst®

Numer katalogowy 210258

Kod EAN 5011139210258

Model Wkład kominkowy 

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor
Czarny panel tylny
(opcja: lustrzany panel tylny)

Dekoracja paleniska Płonące polana

Wymiary produktu
Wymiary paleniska (szer. x wys.) 41 x 50 cm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 49 x 82,5 x 25,5 cm

Szczegółowa specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak

Termostat Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Dodatkowe sterowanie manualne
Włączenie / wyłączenie  
efektu płomieni 

Podświetlenie Halogenowe

Efekty dźwiękowe Nie

Efekty kolorystyczne Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1000 W

Grzanie, moc w trybie 2 2000 W

Zużycie energii przez efekty optyczne 200 W

Maks. zużycie energii 2000 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 16,2 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Gwarancja 2 lata


