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De Toluca de Luxe bouwt voort op de successen van de Toluca-wandhaard 

door indrukwekkende en op maat aan te passen Opti� ame®-vlambeelden 

te combineren met bijpassende gekleurde achtergrondverlichting om 

elementen in en de diepte van de ruimte rond de haard te benadrukken. 

Een statement in iedere eigentijdse ruimte dat dankzij de optimalisatie van 

vlamkleuren naar wens kan worden aangepast. De Toluca de Luxe is een 

prachtige elektrische wandhaard boordevol features die u versteld zullen 

doen staan en dat met een zeer aantrekkelijk prijsniveau..

• Opti� ame®-vlame� ect
• Gekleurd vuurbed, inclusief acrylic ice 
• Achtergrondverlichting
• Bluetooth luidspreker
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Opti� ame®-vlame� ect
Dansende vlammen achter het glas lijken 
in alles op echte vlammen en staan garant 
voor een indrukwekkend e� ect.

Veiligheid
De Toluca is een haard die veilig aan de 
wand gemonteerd kan worden dankzij 
de LED-verlichting die garant staat voor 
realistische vlammen zonder hitte af te 
geven.

Installatie
Aan de wand voor een slanke, 
wandgemonteerde elektrische haard, 
eenvoudige installatie.
 
Uitstraling
Een strak en e� en zwart glazen frontpaneel 
voor alle modellen.
 
Achtergrondverlichting
De Toluca de Luxe wordt geleverd met een 
achtergrondverlichting die perfect aansluit 
op het kleurenschema van het vuurbed.
 
Bluetooth luidspreker
Mogelijkheid uw smartphone aan te sluiten 
voor het afspelen van uw favoriete playlists.
 
Vuurbed
Meerkleurig vuurbed met acrylic ice dat kan 
worden aangepast op uw favoriete kleuren.
 
Warmte
Het product wordt geleverd met een 
ingebouwde ventilatorkachel die kan worden 
ingesteld op 1000 Watt of 2000 Watt, 
inclusief thermostaat.
 
Bediening
De afstandsbediening maakt het mogelijk 
alle features, waaronder een tot 8 uur 
aftellende timer, in te stellen voor maximaal 
comfort.
 
Toluca de Luxe versie 
Voorzien van een ingebouwde Bluetooth 
luidspreker voor het afspelen van uw 
favoriete playlists of het realistisch 
voortbrengen van het knisperende geluid 
van echt vuur. De achtergrondverlichting 
staat garant voor een extra gezellige sfeer 
in uw woonkamer.

Model Wandgemonteerd

Kleur Zwart

Zicht op het vuur 1-zijdig

Vorm Rechthoekig

Serie/familie Toluca-serie

Systeem Opti� ame®

Lampmodule LED

Decoratie / vuurbed Acrylic ice

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Extra regeling Afteltimer, 8 uur

Afstandsbediening Ja

Batterijtype en -aantal 1x CR2032

Warmte-instelling 1 in Watt 1000 Watt

Warmte-instelling 2 in Watt 2000 Watt

Verbruik in Watt van alleen 
vlambeeld
(zonder verwarming)

10 Watt

Ventilatie-optie (alleen 
ventilator) 

Nee

Max. verbruik 2000 Watt 

Geluidsmodule Ja, luidspreker via Bluetooth

Instelling kleure� ecten Meerkleurig vuurbed

Spanning/elektrische 
frequentie

230 V/50 Hz

EU-stekker Ja

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Inclusief lamp LED voorgeïnstalleerd

Montage vereist Nee

Buitenmaten BxHxD 82 x 54,5 x 15,5 cm

Inbouwmaten BxHxD ---

Productgewicht: 14,5 kg

Verpakkingsgewicht 
inclusief product:

17 kg

Artikelnummer 210418

EAN-code 5011139210418

Disclaimer  
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie in deze uitgave onjuist is weergegeven dan wel is gewijzigd of aangevuld. Deze uitgave is onder 
voorbehoud van wijzigingen. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe is niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties, maatregelen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op informatie uit deze 
uitgave. Wij wijzen erop dat dit systeem correct moet worden geïnstalleerd en veilig moet worden bediend in overeenstemming met toepasselijke regels en voorschriften, de handleiding en de kennis en 
het advies van deskundigen. De foto's in deze uitgave zijn uitsluitend bedoeld als voorbeelden van mogelijke con� guraties. Leverbaar zolang de voorraad strekt. Onze leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar 
op verzoek. 


