
220 - 240 V | 1300 - 1600 W

Winslow 36” Winslow 42” Winslow 48”

Verkrijgbaar in 3 maten

Verwisselbare media-opties

Hout-
blokken

Kristallen Kiezels

Vlameffect
Hoogcontrasterende 
vlammen met verbeterde 
helderheid en verhoogd 
karakter voor een schitterend, 
levensecht effect.

Capacitieve 
aanraakbediening
Weergave van instellingen 
en temperatuur niet 
zichtbaar indien niet 
gebruikt.

All-season vlammen
Omdat de vlammen geen 
hitte afgeven, 365 dagen 
per jaar genieten van de 
charme van een openhaard.

Media accentkleuren
Mogelijkheid af te 
wisselen tussen acht 
gloeibedkleuren.

Krachtige verwarming
Krachtige door ventilator 
aangestuurde verwarming 
als veilig, keramisch 
element dat on-demand 
verwarming kan bieden tot 
90m2.

Plug and Play
Eenvoudig aan te sluiten op 
een standaard stopcontact 
voor directe sfeer.

Verwisselbare 
mediabedden
Til iedere ruimte in je huis 
naar een hoger niveau 
met een mediabed op 
maat door te kiezen tussen 
kristallen, houtblokken of 
kiezels.

LED-verlichting
Vlammen en lampen 
gebruiken briljante, 
energiezuinige LED's die 
geen onderhoud vereisen 
en afzonderlijk kunnen 
branden.

Koel glas
Glas blijft koel voor een 
veilige omgeving voor 
kinderen en huisdieren.

Ingebouwde timer
Instelbaar tot 8 uur.

Multifunctionele 
afstandsbediening
Vanuit de luie stoel de 
controle over alle functies 
van de haard.

Hangend of vrijstaand
Installatie
Verschillende 
installatieopties om 
tegemoet te komen aan 
jouw wensen.

Winslow 36” | 42” | 48”

De Winslow hangende haarden zijn de perfecte oplossing voor elke ruimte. De 

Winslow kan eenvoudig aan de wand worden gehangen of vastgezet op de 

standaard. Zo vind je altijd de juiste plek voor de Winslow. Je kunt schakelen 

tussen drie opties voor het vuurbed: heel bijdetijds met levendige kristallen, 

traditioneel met houtblokken of een meer aanpasbare optie met kiezels voor 

een traditionele of eigentijdse look. Creëer dat knusse gevoel met een druk op 

de knop door een gloeikleur toe te voegen achter je haard of door de kleur te 

veranderen van het gloeibed, het hout en de vlammen. De Winslow serie zorgt 

met het gebogen glas voor die pure en glad afgewerkte look. 

• Met meegeleverde standaard ook op tafel te installeren

• Kleuropties achtergrondverlichting

• Sluit je elektrische haard aan op je smartphone via Bluetooth



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

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.

Winslow 36” l 42” l 48”

Winslow 36” Winslow 42” Winslow 48”

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Multi-vlam Multi-vlam Multi-vlam

Artikelnummer 221170 221180 221190

EAN-code 8716412221170 8716412221187 8716412221194

Model Hangend Hangend Hangend

Zicht op het vuur 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Houtblokken, Acrylic ice 
en Kiezels

Houtblokken, Acrylic ice 
en Kiezels

Houtblokken, Acrylic ice 
en Kiezels

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 62 x 19 cm 77,2 x 22 cm 92,4 x 22 cm

Buitenmaten BxHxD 91,5 x 44 x 12,8 cm 106,7 x 46 x 12,8 cm 121,9 x 46 x 12,8 cm

Functies

Warmteafgifte Ja Ja Ja

Thermostaat Ja Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja Ja Ja

Lampmodule LED LED LED

Geluidsmodule Ja Ja Ja 

Instellingen kleureffecten
Vuurbed in meerdere 
kleuren

Vuurbed in meerdere 
kleuren

Vuurbed in meerdere 
kleuren

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 1300W 1300W 1300W

Warmte-instelling 2 in W 1600W 1600W 1600W

Alleen vlamwerking 7,8W 7,8W 7,8W

Max. verbruik 1600W 1600W 1600W

Voltage Spanning/elektrische 
frequentie 220 - 240V / 50Hz 220 - 240V / 50Hz 220 - 240V / 50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 11,75 15,3 16,5

Kabellengte 1,8 1,8 1,8

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Winslow 36” Winslow 42” Winslow 48”




