
Fyr
Hartverwarmend

De wereldberoemde Scandinavische vuurtorens zijn de inspiratie geweest 

voor onze FYR Line. Stoere haarden gemaakt van authentieke materialen 

en voorzien van zuivere en subtiele details. Elke haard biedt schitterende 

vlammen dankzij het elektrische Optimyst® vuur. De vlammen zijn daarmee 

prachtig om te zien, veilig en schoon, omdat ze worden gemaakt met behulp 

van natuurlijke koude waternevel en licht. Voor een hartverwarmend baken 

van rust in je eigen huis.

De Fyr 127 is een echte innovatie op het gebied van elektrisch sfeervuur. Als 

haard is de Fyr geschikt voor allerlei toepassingen, van kleine appartementen 

tot grote publieke ruimtes en catering. Het vuureffect zorgt voor levendige en 

realistische vlammen die omhoog komen uit het midden van de haard. De 

bovenplaten met hun luxueuze uitstraling zijn verkrijgbaar met verschillende 

houtafwerkingen. Daarnaast kun je de vlamhoogte verstellen. Welkom in de 

toekomst.

• Design, afwerking en uitstraling van premium kwaliteit

• Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10 uur gebruik

•  24/7 timer zorgt voor veel flexibiliteit - elke dag van de week kan apart worden 

ingesteld

•  Geniet van de sfeer van de vlammen met of zonder de verwarming voor 

heerlijk comfort, het hele jaar door

Optimyst® | 230V/50Hz | 2000 Watt

Fyr 127



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Fyr 127

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer SET010

EAN-code 8716412221644

Model Vrijstaand

Zicht op het vuur 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 62 x 48 cm

Buitenmaten BxHxD Ø 60 x 130,6 cm

Functies

Warmteafgifte 2000W

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee Ja

Lampmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instellingen kleureffecten Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 1000W

Warmte-instelling 2 in W 2000W

Alleen vlamwerking 15W

Max. verbruik 2000W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 73,8

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Fyr 127

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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