
•  Meerzijdige haard voor als drie- of tweezijdige 
panoramahaard of als fronthaard geplaatst kan worden

• Chromalight® LED verlichtingssysteem

•  Standaard met houtstammen en kristallen voor op het 
branderbed

•  Drie verschillende vlamopties: oranje, blauw, 
combinatie van oranje met blauw

•  Verlichting van boven op het branderbed 

•   Acht kleuren verlichting van onder het branderbed en 
een Spectrum modus die de kleuren afdraait 

•  Programmeerbare thermostatische Eco 
afstandsbediening

•   Bediening met App voor iOS en Android smart 
apparaten

•  Programmeerbare verwarming van maximaal 2kWh

•  Energiebesparende functies Ecodesign 

•  Extra led strip verkrijgbaar - optie

•  De vlammen en verlichting werken met en zonder 
verwarming

150 R W
De Gazco eReflex 150RW is een elegante elektrische haard waarvan u 

de kunst van de bediening in uw handen heeft. Het is standaard met 

afstandsbediening maar ook te bedienen met een app op uw telefoon 

of tablet. Hiermee kunnen niet alleen alle soorten verlichting ingesteld 

worden maar ook de energiebesparende functies.

Deze elektrische haard is de perfecte aanvulling in een mediawand. 

Het kan in combintie met een meerzijdige panoramahaard of een 

klassiekere fronthaard. Er is een optionele ledstrip verkrijgbaar die de 

mogelijkheid geeft om extra sfeer te creëren in de buurt rond de haard. 

De ledstrip is 6 meter lang en deze werkt met en zonder verwarming.

De eReflex 150RW kan bediend worden met een app, 

die verkrijgbaar is voor smart apparaten voor iOS of 

Android. De bediening van app is hetzelfde als de 

afstandsbediening maar dan met het gemak van uw 

telefoon of tablet. 

Download de app met de QR 

code, of zoek voor MUSFlame 

in de App Store.  

gazco.nl/electricapp 

gazco.nl/ereflex150RW 

eReflex 150RW als tweezijdige panoramahaard 
met houtblokken op het branderbed.

eReflex 150RW als fronthaard met 
kristallen op het branderbed en ledstrip.

eReflex 150RW als driezijdige panoramahaard met 
houtblokken op het branderbed en ledstrip.
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